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ViðsKipti  Jón Þór Sturluson, 
aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlits
ins (FME), segir það hafa komið í 
ljós á síðustu dögum og vikum að 
eiginfjárhlutfall stóru viðskipta
bankanna þriggja sé að færast nær 
eiginfjárkröfum FME hraðar en 
eftirlitið bjóst við.

Stjórnir bankanna hafa lagt til að 
greiddir verði samtals 53,4 millj
arðar króna í arð á þessu ári. Er það 
umtalsverð hækkun á milli ára.

Jón Þór segir að þrátt fyrir 
umræddar greiðslur sé eiginfjár

staða þeirra í samræmi við kröfur 
FME. Enginn ágreiningur sé um 
þær. „En litið til framtíðar er ljóst 
að við erum að komast í annars 
konar og að einhverju leyti hefð
bundnara umhverfi. Eiginfjár
kröfur eftirlitsins munu þá skipta 
meira máli,“ segir hann.

Bankarnir þrír greiddu 2016 og 
2017 samanlagt 101 milljarð króna 
í arð, bæði reglulegan og sérstakan, 
til hluthafa. Ef tillögur stjórna 
bankanna um arðgreiðslur verða 
samþykktar á aðalfundum þeirra í 

næsta mánuði munu samanlagðar 
arðgreiðslur nema hátt í 155 millj
örðum á aðeins tveimur árum.

Frá stofnun hafa arðgreiðslur 
bankanna numið alls 245 millj

örðum og eru þá fyrirhugaðar 
greiðslur fyrir 2018 meðtaldar. Þar 
af nemur hlutur ríkissjóðs í arð
greiðslunum 187 milljörðum.

Jón Þór segir að á undanförnum 
árum hafi eiginfjárstaða bankanna 
verið töluvert yfir kröfum FME. Því 
sé ekki óeðlilegt að þeir stefni að 
því að lækka eiginfjárhlutfall sitt.

Bankasýslan hefur bent á að 
íslenskir bankar hafi verið á meðal 
þeirra fyrstu í Evrópu – eftir fjár
málakreppuna – til að greiða hlut
höfum sínum arð. – kij  / sjá Markaðinn

Færast hratt nær eiginfjárkröfum FME

154
milljarða hafa bankarnir 
greitt í arð frá árinu 2016.

Tugir almennra borgara fórust í árásum stjórnarhers Assads Sýrlandsforseta á Austur-Ghouta svæðinu í útjaðri höfuðborgarinnar Damaskus. Aðgerðasinnar á svæðinu héldu því fram í gær 
að herir Assads hefðu varpað sprengjum á að minnsta kosti tíu bæi og þorp í Austur-Ghouta í gærmorgun. „Engin orð til að lýsa þjáningu barnanna,“ segir Barnahjálp SÞ. Fréttablaðið/EPa

Samanlagðar arðgreiðsl-
ur bankanna nema yfir 
150 milljörðum frá 2016. 
Aðstoðarforstjóri Fjár-
málaeftirlitsins segir 
eiginfjárstöðu bankanna 
enn í samræmi við 
kröfur FME.  Færist þó 
nær þeirri kröfu hraðar 
en búist var við. 

plús 2 sérblöð l fólK   
l  hugbúnaður
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

fisKeldi Kristín Linda Árnadóttir, 
forstjóri Umhverfisstofnunar, gagn
rýnir að stofnuninni hafi ekki borist 
erindi um tvö aðskilin óhöpp hjá 
Arnarlaxi fyrir rúmri viku.

Matvælastofnun (MAST), sem 
hefur eftirlitshlutverk með búnaði í 
fiskeldi hér á landi, barst hins vegar 
tilkynning frá fyrirtækinu þann 
12. febrúar, um skemmd á sjókví í 
Tálknafirði og að gat hefði komið á 
sjókví í Arnarfirði.

Landssamband veiðifélaga óskaði 
eftir því við sjávarútvegsráðherra í 
gær að gerð yrði stjórnsýsluúttekt á 
eftirliti þeirra stofnana sem lögum 
samkvæmt hafa eftirlit með sjókvía
eldi. 

Fréttablaðið hefur ekki náði tali 
af framkvæmdastjóra Arnarlax þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir.   
– sa, aig / sjá síðu 8

Hefði viljað vita 
af skemmdum



Veður

Suðaustanstormur eða ofsaveður. 
Fyrst vestanlands um morguninn, 
en austanlands síðdegis og fram 
á kvöld. Þó nokkur úrkoma fylgir 
þessu, en hún byrjar sem snjókoma, 
en síðan slydda og rigning, þar af 
mikil rigning sunnan- og suðaustan-
lands fram á nótt.  sjá síðu 18

Skorað á Katrínu að taka frumkvæði

TÍFALDAÐU GÍGABÆTIN
Með Heimilispakkann og farsímaáskrift hjá Símanum
fær fjölskyldan 10× meira gagnamagn á farsímanetinu

siminn.is/10x 
.

veður Björgunarsveitir á höfuðborg-
arsvæðinu verða í viðbragsstöðu í dag. 
Viðvörunarstig vegna veðurs í höfuð-
borginni er appelsínugult. Það þýðir að 
miðlungs eða miklar líkur séu á veðri 
sem getur valdið tjóni eða slysum og 
skerðingu á samgöngum, samkvæmt 
skilgreiningu Veðurstofu.

Þá hefur slökkvilið höfuðborgar-
svæðisins virkjað svokallaða tilkynn-
ingu 1, sem þýðir að veður geti seinkað 
ferðum barna í skólann.

„Það verða allar björgunarsveitir á 
höfuðborgarsvæðinu með einn hóp í 
húsi, tilbúinn ef verkefnin koma,“ segir 
Davíð Már Bjarnason, upplýsingafull-
trúi Landsbjargar. Elín Björk Jónas-
dóttir veðurfræðingur segir að veðrið 
muni ganga yfir fyrir hádegi. Von sé 
á snjókomu í efri byggðum. Þetta geti 
haft áhrif á færð á vegum.

Ofsaveðrið  gengur yfir  víðar en á 
höfuðborgarsvæðinu í dag. Appelsínu-
gul viðvörun hefur einnig verið gefin 
út á Suðurlandi, Faxaflóa, Breiðafirði, á 
Ströndum og Norðurlandi vestra.

Gul viðvörun hefur svo verið gefin út 
fyrir landið allt. Slíkt veður getur haft 
áhrif á samgöngur og innviði. Þá getur 
veðrið valdið töfum eða tjóni ef aðgát 
er ekki höfð. Kröpp lægð fer hratt til 
norðurs og síðan norðvesturs, rétt fyrir 
vestan land. Þá má búast við stormi um 
landið allt. Rigningu og slyddu er spáð 
sunnan- og vestanlands ásamt mikilli 
rigningu suðaustanlands en úrkomu-
lítið norðaustanlands. Innanlands-
samgöngur kunna að truflast. – ósk

Ofsaveður um 
allt land í dag

 Hinn nýstofnaði félagsskapur Vinir Jemens hitti Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra í stjórnarráðinu við Lækjargötu í gær og skoraði á hana að 
beita sér á alþjóðavettvangi fyrir vopnahléi og friðarsamningum í Jemen. Guðrún Margrét Guðmundsdóttir mannfræðingur sést hér rétta ráðherr-
anum áskorunina, en með henni á mynd má meðal annars sjá Hrafn Jökulsson og systur hans, Elísabetu, í bakgrunninum. Fréttablaðið/Ernir

björgunarsveitir verða í viðbragðs-
stöðu. Fréttablaðið/VilhElm

FINNLAND Í sumar geta allir í Finn-
landi sem vilja fengið viðbótaröku-
skírteini sem app í farsímann. Finn-
land verður þar með fyrsta landið í 
heiminum sem tekur í notkun rafræn 
ökuskírteini. Yfir þúsund einstakl-
ingar hafa prófað notkun slíkra skír-
teina og árangurinn hefur verið góður.

Í Svíþjóð kanna samgönguyfirvöld 
möguleikana á að taka í notkun raf-
ræn ökuskírteini. Stefnt er að því að 
sænsk lausn verði tilbúin í byrjun 
næsta árs. Ekki er stefnt að því að 
skipta út hefðbundnum ökuskírtein-
um fyrir rafræn ökuskírteini í náinni 
framtíð. – ibs

Ökuskírteinið  
í farsímann

Í Svíþjóð kanna sam-
gönguyfirvöld möguleikana 
á að taka rafræn ökuskírteini 
í notkun. 

AkureyrI Tilvonandi íbúar í nýju 
Hagahverfi á Akureyri hafa með 
samstilltu átaki bægt ógæfufólki 
sem öðru fólki stendur ógn af burt 
úr íbúahverfi sínu syðst á Akureyri. 
Til stóð að setja þennan hóp í smá-
hýsi í hinu nýja hverfi. 

Urðu margir hverjir fokillir út í 
bæjaryfirvöld fyrir að auglýsa nýtt 
skipulag sem breyta átti götunni 
Nonnahaga. Í stað þriggja einbýlis-
húsa átti að setja upp þjónustu-
íbúðir fyrir „vímuefnaneytendur og 
ótuktarlýð“ eins og einn tilvonandi 
íbúi orðaði það. 

Bæjarstjórn Akureyrarbæjar sam-
þykkti á síðasta fundi að auglýsa til-
löguna. Hún gekk út á að fólk sem 
býr við fjölþættan vanda  byggi á 
staðnum auk þess að þarna yrðu 
skipulagðar íbúðir fyrir fatlaða ein-
staklinga.  

Þeir sem höfðu keypt hús á svæð-
inu urðu furðu lostnir við þessa 
ákvörðun bæjarstjórnar. „Um er að 
ræða einstaklinga sem ekki er talið 
forsvaranlegt að hafa í venjulegum 
fjölbýlishúsum. Ástæðan er ónæði, 
ógn og hætta sem nágrönnum getur 
stafað af þessu fólki, svo sem vegna 
hávaða, óþrifa, hættu á íkveikju 
eða annars konar skemmdum á 
húsnæði,“ segir í greinargerð með 
tillögunni.

Meirihluti bæjarstjórnar Akur-
eyrar sendi frá sér tilkynningu í 
gær þar sem horfið var frá þessum 
hugmyndum og því má segja að 
tilvonandi nágrannar hafi unnið 
fullnaðarsigur. „Það er mat okkar 
undirritaðra að ekki sé hægt að 
setja húsnæðisúrræði eins og smá-
hýsi inn á þegar deiliskipulagt svæði 

sem er í fullri uppbyggingu,“ segir í 
tilkynningu meirihlutans. „Það er 
hins vegar okkar mat að þjónustu-
kjarni fyrir einstaklinga með fötlun 
eigi eftir að sóma sér vel á fyrirhug-
uðum stað enda eiginlegur hluti af 
hverfinu og fordæmi fyrir því víða 
í bænum.“

„Við samþykktum að auglýsa 
tillöguna og nú er það í höndum 
bæjarbúa að hafa áhrif með því að 
senda inn um sagnir og við hvetjum 
fólk til að senda inn umsagnir,“ segir 
Ingibjörg Isaksen, sem ræddi til-
löguna á síðasta fundi í bæjarstjórn 
Akureyrar. „Mín persónulega skoð-
un er sú að þetta sé ekki heppileg 
staðsetning.“ sveinn@frettabladid.is

Ógæfufólki og brennu- 
vörgum bægt í burtu
Akureyrarbær hefur fallið frá því að auglýsa tillögu um að setja í barnvænt hverfi 
þjónustuíbúðir fyrir fólk sem öðrum íbúum er talin stafa hætta af. Eigendur fast-
eigna í hverfinu mótmæltu skipulagstillögunni kröftuglega og það bar árangur. 

hulda Frímannsdóttir er ein þeirra 
sem töluðu gegn hugmyndinni og 
hefur nú lagt bæjarstjórn að velli.  
Fréttablaðið/auðunn

Eins og sjá má er hverfið að byggjast upp syðst í bæjarlandinu. Stutt er í 
Kjarnaskóg frá nýju hagahverfi. Fréttablaðið/auðunn 
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Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570-5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460-4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480-8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420-6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540-4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440-8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440-8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481-1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456-4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455-4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464-1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470-5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421-6901

HVERT SEM ÞÚ FERÐ, 
ÞÁ SMYRJUM VIÐ TIL VEGAR  
Sértilboð á smurþjónustu 14.–28. febrúar hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota um allt land

Engin vandamál – bara lausnir

* Afsláttur af vörum gildir eingöngu með vinnusölu.
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, þurrkublöðum, þurrkugúmmíi, ljósaperum, 
rúðuvökva, frostlegi og vinnusölu.*
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- 400.000 kr.Listaverð frá: 5.890.000 kr.

LögregLumáL Ákvæði almennra 
hegningarlaga um mansal nær ekki 
utan um burðardýr sem gerð eru út 
í skipulagðri brotastarfsemi, ólíkt 
ákvæði Evróputilskipunar um man
sal. Þessi galli á löggjöfinni stendur 
lögreglunni fyrir þrifum við rann
sóknir og mögulega saksókn fyrir 
mansal í tilvikum burðardýra að 
sögn Öldu Hrannar Jóhannsdóttur 
hjá lögreglunni á suðurnesjum.

Í ákvæðinu er ekki kveðið á um 
aðra hagnýtingu en kynferðislega 
misnotkun, nauðungarvinnu og 
brottnám líffæra. „Í Evróputilskip
uninni eru þessir hagnýtingarþættir 
útfærðir nánar og einn þeirra er 
skipulögð brotastarfsemi sem okkur 
skortir í mansalsákvæðið okkar og 
það er hreinlega að gera okkur erfitt 
fyrir í dag,“ segir Alda.

Hún segir lögregluna þó skoða 
þennan vinkil í þessum burðardýra
málum  og rifjar upp mál Catherine 
Rojo Correa, sem fékk 12 mánaða 
fangelsi skömmu fyrir jól árið 2013.

Mál Catherine fékk mikla athygli 
í fjölmiðlum vegna átakanlegra lýs
inga í dóminum af því hvernig hún 
var neydd til að flytja fíkniefni inn
vortis frá Spáni til Íslands og fang
elsisdómur yfir henni var harðlega 
gagnrýndur enda ljóst að dómarinn 
véfengdi ekki frásögn hennar heldur 
mat hana trúverðuga.

„Eins og málið sjálft og máls
gögnin bera með sér, þá vorum við 
mjög tvístígandi þar sem við töldum 
að hún væri í þannig stöðu að hún 
hefði ekki haft raunverulegt val og 
við vorum að rannsaka þennan 
mansalsvinkil þrátt fyrir að löggjöf

in sé eins og hún er. Mér var þó gert 
að ákæra en flutti málið frá þessu 
sjónarhorni,“ segir Alda og bendir 
á að rökstuðningur dómsniður
stöðunnar beri það með sér. „Við 
lögðum þetta svona í hendur dóm
ara og þá kemur að vanda dómarans 
sem þurfti að meta þetta. Í niður
stöðunni kemur fram að dómarinn 
taldi framburð hennar trúverðugan 
og það lýsir kjarna vandans,“ segir 
Alda og vísar til íslenskrar löggjafar.

Alda segir löggjöfina hins vegar 
ekki einu fyrirstöðuna. „Þegar við 
erum að fást við svona ‚hard core‘ 
skipulagða brotastarfsemi, þá er 

fólk oft bara mjög uggandi yfir því 
að við getum verndað það. Ógnunin 
og hótunin er svo yfirgnæfandi. 
Þannig að oft skortir á samvinnu 
eða vilja viðkomandi sem kýs oftast 
að sitja frekar af sér brotið.“

Alda segir þann hóp fólks sem hag
nýttur er með þessum hætti ótrúlega 

breiðan en hann eigi það sammerkt 
að vera í viðkvæmri stöðu. „Þetta er 
allt frá fólki sem er hætt að vinna 
vegna aldurs niður í stálpaða ungl
inga. Þetta er oftast fólk í viðkvæmri 
stöðu, með þroskahamlanir eða 
aðra fötlun, fólk í neyslu og fólk sem 
glímir við fjárhagsörðugleika,“ segir 
Alda og bætir við: „Það finnst mér 
átakanlegast í þessu og sú spurning 
vaknar hvort við sem samfélag séum 
að þjónusta þessa einstaklinga nógu 
vel.“ adalheidur@frettabladid.is

Burðardýr njóta ófullnægjandi 
verndar sem þolendur mansals 
Breyta þarf mansalsákvæði hegningarlaganna til að tryggja burðardýrum betri lagavernd segir Alda Hrönn 
Jóhannsdóttir hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Mál burðardýra oft skoðuð sem mansalsmál. Löggjöfin 
kemur í veg fyrir ákærur fyrir mansal. Burðardýrin dæmd fyrir innflutning þrátt fyrir grun um mansal.

Skilgreining íslenskra 
laga á mansali

Til að refsa megi fyrir mansal 
skv. 227. gr. almennra hegn-
ingarlaga þarf að uppfylla þrjá 
þætti:

1. Verknaðinn: Að útvega, flytja, 
afhenda, hýsa eða taka við ein-
staklingi

2. Aðferðina: Með beitingu ólög-
mætrar nauðungar, frelsissvipt-
ingar, hótunar eða ólögmætum 
blekkingum með því að vekja, 
styrkja eða hagnýta sér villu við-
komandi um aðstæður eða með 
því að hagnýta sér bága stöðu 
viðkomandi

3. Hagnýtingarþáttinn: Í þeim 
tilgangi að misnota mann kyn-
ferðislega eða til nauðungar-
vinnu eða til að nema á brott 
líffæri hans.

Burðardýr sitja oft af sér dóm frekar en að vinna með lögreglu. Mynd/GeTTy

Alda Hrönn  
Jóhannesdóttir.

SAmgöNgur Þýsk stjórnvöld leggja 
til að almenningssamgöngur verði 
gjaldfrjálsar í tilraunaskyni í fimm 
borgum, það er Bonn, Essen, Herr
enberg, Reutlingen og Mannheim.

Framkvæmdastjórn Evrópusam
bandsins, ESB, segir mengun í 130 
borgum í Evrópu lífshættulega og 
hefur þess vegna lagt fram aðgerða
áætlun. Framkvæmdastjórnin hótar 
sektum dragi Þýskaland og önnur 
aðildarríki sambandsins ekki úr 
mengun.

Almenningssamgöngur eru 
gjaldfrjálsar að hluta í nokkrum 
sænskum sveitarfélögum. Í Avesta 
hafa þær verið alveg gjaldfrjálsar 
frá 2012. Notkun almenningssam
gangna jókst í kjölfarið um 300 pró
sent. – ibs

Ókeypis í strætó  
í Þýskalandi

eSB hótar sektum dragi aðildarríki 
ekki úr mengun. FRÉTTABLAÐIÐ/STeFÁn

gArðAbær Gengið hefur verið frá 
samningi lögreglunnar, Neyðarlín
unnar og Garðabæjar um öryggis
myndavélakerfi í bænum. Í honum 
er tekið á verklagi við kaup, upp
setningu og rekstur á kerfinu.

Bærinn mun kaupa allt að tíu 
eftir litsmyndavélar. „Öryggis
myndavélakerfið er eingöngu ætlað 
að þjóna þörfum lögreglu og ann
arra neyðaraðila," segir í samkomu
laginu. „Lögreglan annast vöktun á 
myndefninu og tekur ákvörðun 
um aðgang annarra neyðaraðila 
að myndefni í rauntíma. Lögreglan 
ákveður staðsetningu myndavél
anna.“

Neyðarlína á að aðstoða bæinn 
við uppsetningu og viðhald mynda
vélanna. – gar

Samið um 
eftirlitsvélar

KjArAmáL „Þá er bara að þreifa 
á vilja okkar félagsmanna, hvað 
það er sem þeir telja ábótavant 
við samninginn og halda í samn
ingaviðræður að nýju,“ segir 
Berglind Hafsteinsdóttir, for
maður Flugfreyjufélags Íslands.

Flugliðar hjá WOW hafa fellt 
kjarasamning við vinnuveitanda 
sinn öðru sinni. Atkvæðagreiðslu 
lauk í fyrradag.

„Þetta er komið á annað ár 
sem þau eru búin að vera samn

ingslaus og það liggur á að 
gera samninga sem meirihlut
inn er sáttur við,“ segir Berg
lind. Aðspurð segir hún flugliða 
hjá WOW þó ekkert vera farna 
að ræða um verkfall. Berglind 
segist ekki geta gefið upp hvað 
samið var um né heldur hvað það 
er í samningunum sem flugliðar 
WOW eru ósáttir við. 

Rúmur helmingur þeirra sem 
greiddu atkvæði, eða 54 prósent, 
hafnaði samningnum.Þátttaka 

í atkvæðagreiðslunni var tæp
lega 77 prósent. 360 félagsmenn 
greiddu atkvæði en 468 voru á 
kjörskrá. Samningar flugliða 
hjá Air Iceland Connect og Ice
landair renna út í lok árs en þeir 
samningar eru bundnir forsendu
ákvæði eins og samningar flestra 
starfsmanna á almennum mark
aði. „Þannig að ef þeim verður 
sagt upp að þá er heimild fyrir 
okkur til þess að segja upp samn
ingunum,“ segir Berglind. – jhh

Samningar flugliða hjá WOW felldir öðru sinni

Bæjaryfirvöld í Garðabæ hyggjast 
kaupa 10 vélar. FRÉTTABLAÐIÐ/dAníeL

yfir helmingur, eða 54 prósent, þeirra 
sem kusu hafnaði samningnum.  
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHeLM
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Hyundai i20 var valinn best hannaði nýi bíllinn í sínum flokki af Red Dot Award. 
Breiðari og lengri yfirbygging gefur aukið rými og þægindi fyrir ökumann og farþega 
og nýr framendi i20 er einkennandi fyrir nýju gerðirnar frá Hyundai. 

5 ára ábyrgð, ótakmarkaður akstur.
Verð frá 2.190.000 kr. 

Dísilvél 1,1 lítrar, eldsneytisnotkun 3,6 l/100 km*  / Bensínvél 1,2 lítrar, eldsneytisnotkun 5,1 l/100 km* 
eða bensínvél 1,4 lítrar, eldsneytisnotkun 6,7 l/100 km*.

Sparneytinn

Hyundai i20.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516



Langanesbyggð Siggeir Stefáns
son, sveitarstjórnarfulltrúi og fyrr
verandi oddviti, segir fréttir af því 
að Langanesbyggð og Vopnafjarðar
hreppur hafi verið beðin að gangast 
í milljarðaábyrgðir vegna stórskipa
hafnar Bremenports  í Finnafirði 
rangar.

„Umfjöllunin hefur verið óvönd
uð og beinlínis röng, en gefið hefur 
verið í skyn að Bremenports krefjist 
þess að sveitarfélögin taki á sig fjár
hagslegar ábyrgðir framkvæmdar
aðila fyrir milljarða króna,“ segir 
í bókun sem Siggeir lagði fram á 
síðasta sveitarstjórnarfundi.

Fréttablaðið sagði frá því 
1. febrúar síðastliðinn að í skýrslu 
lögmanna Langanesbyggðar og 
Vopnafjarðarhrepps komi fram að 
sveitarfélögin hefðu neitað að taka 
á sig fjárhagslegar ábyrgðir og skuld
bindingar vegna stórskipa og olíu
þjónustuhafnarinnar. Bremenports 
virtist telja nauðsynlegt að hafa 
tryggingu hins opinbera fyrir því 
að óstofnað hafnarfélag um fram
kvæmdina gæti ekki orðið gjald

þrota. „Þeirri kröfu um ábyrgð hefur 
alfarið verið hafnað, enda ómögu
legt að verða við slíkri kröfu,“ vitn
aði Fréttablaðið til skýrslunnar.

„Bremenports telur frekar líklegt 
að fjárfestar sem munu koma að 
uppbyggingu í Finnafirði í fram
tíðinni muni þurfa tryggingar fyrir 
því að útgefandi sérleyfis geti ekki 
hlaupist undan sínum skyldum á 

gildistíma sérleyfisins. Það hefur 
ekkert með ábyrgðir, tryggingar eða 
fjárhagslegar skuldbindingar fyrir 
háum fjárfestingum sérleyfishafans 
að gera, eða að sveitarfélögin þurfi 
að veita slíkar tryggingar,“ fullyrðir 
Siggeir í bókun sinni.

Að sögn Siggeirs getur sérleyfis
hafi líklega illa fjármagnað fram
kvæmdir nema að tryggt sé að 
útgefandi sérleyfis geti undir öllum 
tilvikum staðið við sínar skuld
bindingar.

„Það er og hefur alltaf verið öllum 
aðilum ljóst frá byrjun að sveitar
félögin munu ekki hafa bolmagn til 
að koma með fjármagn í þetta verk
efni. Viðkomandi verkefni hefur 
verið í skoðun hjá Langanesbyggð 
í mörg ár og getur ef vel tekst til 
skipt sköpum fyrir framtíðarbúsetu 
á svæðinu. Verkefnið er stórt lang
tímaverkefni og því nauðsynlegt að 
stíga varlega til jarðar. Því er mikil
vægt að sveitarstjórnarmenn sýni 
samheldni og gangi í takt í þessu 
máli,“ undirstrikar oddvitinn fyrr
verandi. gar@frettabladid.is

Allir gangi samhentir í 
takt að stórskipahöfn
Þýska hafnarfyrirtækið Bremenport vill að tryggt sé að hið opinbera standi við 
skilmála sérleyfis vegna stórskipahafnar í Finnafirði segir fyrrverandi oddviti í 
Langanesbyggð. Ekki sé rétt að fyrirtækið vilji milljarðaábyrgðir heimamanna.

 Hinrik drottningarmaður jarðsunginn

Danskir hermenn stóðu heiðursvörð fyrir utan Kristjánsborgarkirkjuna við útför Hinriks drottningar-
manns í gærmorgun. Lík Hinriks verður brennt og verður helmingi öskunnar dreift yfir dönsk vötn og hinum 
helmingnum komið fyrir í einkagarði konungsfjölskyldunnar við Fredensborgarhöll. Nordicphotos/afp

Verkefnið er stórt 
langtímaverkefni og 

því nauðsynlegt að stíga 
varlega til jarðar.

Siggeir Stefánsson, 
fulltrúi U-lista í 
sveitarstjórn 
Langanesbyggðar
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Kynntu þér 
málið á olis.is

FRÁ:

TIL:

Vildarpunktasöfnurum Olís býðst nú 
einstakt Vildarpunktatilboð á 
borgarferðum með Icelandair. 

Frá kl. 12 á hádegi 3. maí til kl. 12 á hádegi 4. maí

OLÍS 

Ferðatímabil: 15. sept. – 15. des.

Þú bætir við 16.115 kr. (skattar og gjöld)

Vildarpunktar
Icelandair

Kynntu þér 
málið á olis.is

Vildarpunktasöfnurum Olís og ÓB 
býðst nú einstakt Hraðtilboð til
þriggja borga með Icelandair. 

FRÁ:

TIL:

CHIC
AGO

OLÍS 

Frá kl. 12 á hádegi 21. feb. til kl. 12 á hádegi 22. feb.

GILDIR Í 24 
STUNDIR

Ferðatímabil: 11. apríl–31. maí 2018

Aðra leið frá

17.900 kr.



FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Mitsubishi Outlander PHEV hefur slegið rækilega í gegn hjá þjóðinni og varð vinsælasti bíllinn 
í �okki jeppa og jepplinga árið 2017. Í krafti vinsældanna á 100 ára afmælisári Mitsubishi getum við
áfram boðið frábær kjör á þessum magnaða bíl. Hann er ríkulega útbúinn með 5 ára ábyrgð og 8 ára 
ábyrgð á rafhlöðu. Þú getur tryggt þína ábyrgð hjá viðurkenndum þjónustuaðila, því nú fylgir þjónustuskoðun 
í tvö ár með í kaupunum* á nýjum Outlander PHEV frá HEKLU. Nú er tækifærið til að skipta y�r í
vistvænan bíl. Hlökkum til að sjá þig!

*Nánari upplýsingar um þjónustuskoðun HEKLU má �nna á hekla.is. Verð, tilboðsverð og búnaður eru háð gengi erlendra gjaldmiðla á hverjum tíma og geta því breyst án fyrirvara.

• Margmiðlunartæki með skjá
• Leðurklætt aðgerðastýri fyrir 
 útvarp, hraðastilli og Bluetooth
• USB tengi
• 6 hátalarar
• DAB+ (Digital Audio) útvarpstæki
• LED dagljós
• Regn- og ljósaskynjarar

• Rafdrifnar rúður
• Þokuljós að framan
• Hæðarstillanlegt bílstjórasæti
• 7 SRS loftpúðar
• ASTC spólvörn
• Brekkuaðstoð (Hill Start Assist)
• Rafmagnshandbremsa með 
 sjálfvirkri biðstöðu

• Aflendurheimt á hemlum fyrir rafmótor
• AVAS hljóðviðvörunarkerfi
• Bakkmyndavél
• Samlitir, aðfellanlegir rafstillanlegir 
 og upphitaðir hliðarspeglar
• 18" álfelgur 225/55 R18
• App tenging til að forhita bíl og 
 stýra hleðslu 

• Lyklalaus ræsing
• Skyggðar afturrúður
• Hiti í sætum
• Hraðastillir
• Tvískipt miðstöð 
 með forhitara 

Outlander Invite PHEV

Nú fylgir þjónustuskoðun í tvö ár með nýjum Outlander PHEV

Outlander Invite PHEV
4x4, sjálfskiptur, frá:

4.540.000 kr.

HUGSANLEGA
BESTU KAUPIN



Kynntu þér 
málið á olis.is

FRÁ:

TIL:

Vildarpunktasöfnurum Olís býðst nú 
einstakt Vildarpunktatilboð á 
borgarferðum með Icelandair. 

Frá kl. 12 á hádegi 3. maí til kl. 12 á hádegi 4. maí

OLÍS 

Ferðatímabil: 15. sept. – 15. des.

Þú bætir við 16.115 kr. (skattar og gjöld)

Vildarpunktar
Icelandair

Kynntu þér 
málið á olis.is

Vildarpunktasöfnurum Olís og ÓB 
býðst nú einstakt Hraðtilboð til
þriggja borga með Icelandair. 

Frá kl. 12 á hádegi 21. feb. til kl. 12 á hádegi 22. feb.

GILDIR Í 24 
STUNDIR

Ferðatímabil: 17. apríl–20. júní 2018

Aðra leið frá

9.900 kr.

FRÁ:

TIL:

MAN
CHE
STER

OLÍS 

Efling-stéttarfélag        Efling Union        Efling-związki zawodowe

Kosning utan kjörfundar
Voting by absentee ballot.

Wybory poza obwodami wyborczymi

Hafin  er stjórnarkosning – utan kjörfundar -  í Eflingu-stéttarfélagi.
Atkvæðisrétt eiga allir fullgildir félagsmenn í Eflingu-stéttarfélagi.  
Framvísa ber fullgildum persónuskilríkjum.
Kosið er alla virka daga á skrifstofu Eflingar  Guðrúnartúni 1, Reykjavík frá kl. 09.00 til 16.00. 

The election for the board of Efling  -  voting by absentee ballot – has already begun.
Those that have the right to vote are full union members of Efling.   You must have personal id with you . 
The election poll is at the offices of Efling at Guðrúnartún 1, Reykjavík week days from 09:00  to 16:00

Wybory do zarządu rozpoczęte– poza obwodami wyborczymi -  w związkach zawodowych Efling.
Prawo do głosowania mają pełnoprawni członkowie związków zawodowych Efling.  
Przed głosowaniem należy przedstawić swój dowód tożsamości
Głosowanie odbywać się będzie w dni powszednie w biurze Eflingu  Guðrúnartúni 1, Reykjavík,  
w godz od  09.00 do 16.00. 

Reykjavík, 20. febrúar 2018.
Kjörstjórn  Eflingar-stéttarfélags 

Fiskeldi Kristín Linda Árnadóttir, 
forstjóri Umhverfisstofnunar 
(UST), gagnrýnir að stofnuninni 
hafi ekki borist erindi um tvö 
aðskilin óhöpp hjá Arnarlaxi sem 
áttu sér stað fyrir rúmri viku. Mat-
vælastofnun (MAST), sem hefur 
eftirlitshlutverk með búnaði í fisk-
eldi hér á landi, barst hins vegar 
tilkynning frá fyrirtækinu þann 
12. febrúar, um skemmd á sjókví 
í Tálknafirði og um að gat hefði 
komið á sjókví í Arnarfirði, en 
MAST hefur enn ekki tekið út kví-
arnar sem um ræðir líkt og blaðið 
greindi frá í gær.

Upplýsingafulltrúi MAST tjáði 
Fréttablaðinu í gær að regluleg 
samskipti hafi verið milli stofnun-
arinnar og Arnarlax eftir að slysin 
voru tilkynnt. Fréttablaðið aflaði 
þeirra gagna sem fóru milli fyrir-
tækisins og MAST frá þeim degi 
til dagsins í gær. Einungis tveir 
tölvupóstar fundust frá Arnarlaxi 
um skýringar fyrirtækisins og tvö 
minnisblöð starfsmanns MAST 
um málið. Engin samskipti hafa 
farið fram frá 13. febrúar. Engar 
myndir hafa verið sendar MAST 
og því hefur stofnunin ekki getað 
glöggvað sig á aðstæðum eða 
hversu mikið umrædd kví sökk, 
eða seig eftir tilvikum, í Tálknafirði.

Kristín Linda hefur komið því á 
framfæri að hún vilji að tilkynning-
ar á borð við þær sem MAST fékk 
frá Arnarlaxi komi inn á hennar 
borð. „Það sé þá okkar að meta 
hvort mengunarhætta sé til staðar,“ 
útskýrir Kristín, en mengunarslys 
er skylt að tilkynna til UST. Hún 
gagnrýnir að stofnunin hafi ekki 
verið upplýst um stöðu mála fyrr 
en segist þegar hafa kallað eftir 
frekari upplýsingum. 

Upplýsingafulltrúi UST, Björn 

Þorláksson, spyr sig af hverju 
atvikið hafi ekki verið tilkynnt til 
stofnunarinnar, í ljósi þess að það 
mátti finna göt á annarri kvínni. „Ef 
þetta atvik hefði komið upp í kví í 
Faxaflóa þá mætti spyrja sig hvort 
viðbrögð, aðhald og eftirfylgni yrði 
með markvissari hætti.“

Landssamband veiðifélaga 
óskaði eftir því við sjávarútvegs-
ráðherra í gær að gerð yrði stjórn-
sýsluúttekt á eftirliti þeirra stofnana 
sem lögum samkvæmt hafa eftirlit 
með sjókvíaeldi.

Guðni Magnús Eiríksson, sviðs-
stjóri lax- og silungsveiðisviðs 
Fiskistofu, segir Fiskistofu aðeins 

koma að málinu þegar fiskur hefur 
sloppið úr eldisstöð og stjórni þá 
veiðum á honum. „Við höfum ekki 
grundvöll til annars en að tilkynn-
ing Arnarlax sé rétt nema ef eftir-
lit Matvælastofnunar leiðir annað 
í ljós, þá myndum við kalla eftir 
því að viðbragðsáætlun sé virkjuð. 
Aðkoma Fiskistofu er háð þeim 
upplýsingum sem við fáum frá 
rekstraraðilum, þar sem við höfum 
enga eftirlitsmenn sem sinna þessu 
eftirliti. Það er alfarið hjá Matvæla-
stofnun.“

Ekki náðist í Víking Gunnarsson, 
framkvæmdastjóra Arnarlax, þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir annan 
daginn í röð. Fram kom í gær að 
fyrirtækið hefði kallað eftir úttekt 
óháðrar stofnunar á atviki þegar 
sjókví varð fyrir skemmdum fyrr í 
mánuðinum. Fyrirtækið segir engan 
lax hafa sloppið.
aroningi@frettabladid.is
sveinn@frettabladid.is

Sækja sér frekari gögn 
vegna sjókvía Arnarlax 
Matvælastofnun hefur ekki sent einn tölvupóst til Arnarlax vegna óhappa í sjó
kvíum fyrirtækisins. Næst ekki í framkvæmdastjórann. Forstjóri Umhverfisstofn
unar (UST) gagnrýnir Arnarlax fyrir að tilkynna ekki óhöpp til stofnunarinnar. 

13.2. 2018 09:27:32

Höfundur: Víkingur Gunnarsson 
<vikingur@arnarlax.is>  
Sæl 
Bara að upplýsa ykkur í fram-
haldi af samskiptum okkar í gær.
Hringsdalur: Kafað í gær og 
lagað. Það voru nokkur smá göt 
efst á poka og engin ástæða til 
að hafa grun um sleppingu. 
laugadalur: Laskaða kvíin var 
strax tekin og gerð örugg og 
hafist handa við að flytja fisk 
á milli. Óbreytt staða og ekki 
grunur um sleppingu.
Gerðar verða skýrslur fyrir bæði 
atvikin. Ég upplýsi ykkur jafn-
óðum ef eitthvað nýtt gerist eða 
kemur upp.

Kristín Linda, forstjóri UST, hefur 
kallað eftir gögnum um málið.
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Loftdæla OMEGA 
12V 30L 

Viðgerðarkollur, 
hækkanlegur 

Avo fjölsvið-
mælir 

8.995

7.495

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

17.995

Allt fyrir listamanninn
Kolibri trönur 
í miklu úrvali, gæða-
vara á góðu verði

Kolibri penslar 
Handgerðir þýskir 
penslar í hæsta 
gæðaflokki á afar 
hagstæðu verði

Amsterdam 
akrýllitir

Van Gogh 
olíulitir

Van Gogh 
vatnslitir

Frábært úrval 
af strigum 

Frábært úrval 
af VIAIR 
loftdælum

BERNAL Bílskúrs-
hurðaopnarar

Öflugar 
háþrýstidælur 
165Bör 
1800W 

29.999

2T Tjakkur 
í tösku

3.795

1.895

2.995
2T Búkkar Fötur/Balar/Tunnur/

Stampar, mikið úrval

Perfectpro Lunchbox 
vinnuútvörp, ryk og vatns-
varinn, margar gerðir

Vinnuvetlingar PU 
Flex 

295

Ruslapokar 
90L/120L/140L/
190L 10/25/50stk  
Einnig glærir 

frá 385

frá 585
Strákústar 

4.895

Hjólbörur 
100 kg  burðargeta 

495
Hitamælir
mikið úrval

Sekkjatrillur 
í miklu úrvali

Háþrýstidæla 
1650W 

frá 2.995
Bílaþvotta-
kústar 

985

WD40 - 400ml 
(20% afsláttur 
ef keyptur er kassi)

9.895

44.999

Vélastandur 
1000lb 

Vélagálgi 2T 

frá 1.999
Álskóflur

Tröppur 
og stigar 
í frábæru 
úrvali

Mikið úrval af dekkjum 
og flutningspöllum

4.995
Ljósabretti f/kerrur 

Strekkibönd og teygjur 
við allra hæfi

24.985

19.995
Silverline súluborvél 

Sjálfvirkur suðuhjálmur 
m/photosellu 

7.995

Loftpressa 8Bör 180L 24L 

19.995

METABO KS 216M 
Lasercut bútsög 

Silverline 
Sverðsög 800W 

16.999
METABO KGS216M 
Lasercut bútsög 
m/framdragi 

29.985

Scantool Hverfisteinarnir 
komnir aftur

Silverline 
Hleðsluborvél 
18V Li-Ion 

9.999

9.999

Ný sending af strigum frá Sara&Alma 

Ný sending 
frá Talens, 
Rembrant, 
Van Gogh, 

Amsterdam

9.999



Sýrland Sprengjum  fylgismanna 
Bashar al-Assad Sýrlandsfor-
seta  rigndi áfram yfir Austur- 
Ghouta, skammt frá Damaskus í Sýr-
landi í gær og fórust tugir almennra 
borgara í árásunum. Aðgerðasinnar 
á svæðinu héldu því fram í gær að 
Assad-liðar hefðu varpað sprengj-
um á að minnsta kosti tíu bæi og 
þorp í Austur-Ghouta í gærmorgun.

Sýrlensku samtökin Hvítu hjálm-
arnir greindu frá því að 24 hafi farist 
í árás á Marj, þar af fimm konur og 
allnokkur börn. Tíu almennir borg-
arar til viðbótar hafi farist í árásum á 
Arbin og Misraba. Samtök aðgerða-
sinna sögðu alls 77 hafa farist en 
bresku samtökin Syrian Observ atory 
for Human Rights sögðu töluna vera 
fimmtíu, þar af þrettán börn.

Að minnsta kosti 127 fórust, þar 
á meðal tuttugu börn, í loftárásum 
mánudagsins sem var einn sá versti 
í þrjú ár. Alls hafa því að minnsta 
kosti 194 farist frá því Assad-liðar 
settu aukinn þunga í árásir sínar á 
sunnudag og um 850 særst, að því 
er Syrian Observatory for Human 
Rights greinir frá.

Sýrlenskir ríkismiðlar greindu 
frá því að uppreisnarmenn hefðu 
varpað sprengjum í Austur-Ghouta 
og fellt tvo Assad-liða. Þá greindi 
líbanska sjónvarpsfréttastöðin al-
Manar, sem tengist bandamönnum 
Assads í Hezbollah, frá því að sýr-
lenski herinn myndi senda sveitir 
sínar að Austur-Ghouta. 

UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu 
þjóðanna, sendi frá sér yfirlýsingu 

í gær um þann mikla fjölda barna 
sem farist hefur í átökum undan-
farinna daga á Damaskussvæðinu. 
Þar sagði að engin orð gætu lýst 
hryllingnum. Í kjölfarið fylgdu tíu 
auðar línur og svo stutt útskýring. 
„UNICEF gefur nú út þessa auðu 
yfirlýsingu. Við höfum engin orð 
til að lýsa þjáningu þessara barna. 
Eiga þeir sem eiga sök í málinu ein-
hver orð til að réttlæta þessa villi-
mennsku?“

Staffan de Mistura, erindreki SÞ 
í Sýrlandi, sagði stefna í að Austur-
Ghouta yrði önnur Aleppo. „Ég vona 
að við höfum lært af þeim harm-
leik,“ sagði de Mistura en orrustan 
um borgina stóð yfir í um fjögur ár, 
kostaði tugi þúsunda lífið og lauk 
með sigri Assad-liða.

Samkvæmt Reuters fara átök 
stjórnarhersins og uppreisnar-
manna nú harðnandi víðs vegar um 
landið og er ástæðan sögð sú að nú 
hafi Assad gefið í í von um að binda 
enda á uppreisnina.

Austur-Ghouta á að heita átaka-

laust svæði samkvæmt samn-
ingum hlutaðeigandi aðila. Slíkir 
samningar ná þó ekki til hreyfinga 
öfgamanna með tengsl við hryðju-
verkasamtökin al-Kaída. Sam-
kvæmt Reuters eru ein slík samtök 
með fámennt lið í Austur-Ghouta 
og segja aðrir uppreisnarmenn á 
svæðinu að Assad-liðar noti viðveru 
öfgahreyfingarinnar sem afsökun 
til þess að halda áfram sprengju-
árásum sínum.

Svæðið er síðasta stóra vígi upp-
reisnarmanna nærri höfuðborg-
inni Damaskus en það er algjörlega 
umkringt svæðum þar sem stjórnar-
herinn er með yfirráð.  Nærri 
400.000 almennir borgarar eru inn-
lyksa í Austur-Ghouta. Í desember 
greindu hjálparsamtök frá því að 
ástandið í Austur-Ghouta væri afar 
slæmt. Þar skorti íbúa mat, elds-
neyti og lyf.

Panos Moumtzis, einn sendi-
boða Sameinuðu þjóðanna á svæð-
inu, sagði í gær að nauðsynlegt og 
brýnt væri að binda enda á þjáning-
ar íbúa Austur-Ghouta. „Fæstir íbúar 
eiga ekki annarra kosta völ en að 
skýla sér í kjöllurum eða sprengju-
byrgjum með börnum sínum.“

Sergei Lavrov, utanríkisráðherra 
Rússlands, sagði hins vegar að fréttir 
af ástandinu í Austur-Ghouta væru 
ýktar. „Innan Sameinuðu þjóðanna 
eru vandamálin í bæði Austur-
Ghouta og Idlib stórlega ýkt,“ höfðu 
rússneskir miðlar yfir ráðherranum 
en Rússar styðja ríkisstjórn Assads. 
thorgnyr@frettabladid.is

UNICEF orðlaus yfir 
blóðbaðinu í Sýrlandi
Sprengjuárásir á Austur-Ghouta halda áfram. Mánudagurinn einn sá versti í 
mörg ár. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á engin orð til að lýsa hryllingnum 
og spyr hvort hinir seku eigi einhver orð til að réttlæta villimennskuna.

Skelkuð börn á bráðabirgðasjúkrahúsi í Douma. NorDicphotoS/AFp

Við höfum engin 
orð til að lýsa 

þjáningu þessara barna. Eiga 
þeir sem eiga sök í málinu 
einhver orð til að réttlæta 
þessa villimennsku?

Úr yfirlýsingu UNICEF

MjanMar Ríflega 5.000 Róhingjar 
sem fastir eru á landsvæði sem liggur 
á milli Bangladess og Mjanmar, og 
hvorugt ríkið gerir tilkall til, fengu í 
gær heimsókn frá sendiboðum beggja 
ríkja. Áttu sendiboðarnir fund með 
fulltrúum Róhingja þar sem bangla-
dessku sendiboðarnir hvöttu flótta-
mennina til að halda aftur heim.

Nærri 700.000 Róhingjar hafa flúið 
Rakhine-hérað Mjanmar frá því þjóð-
ernishreinsanir mjanmarska hersins 
á þeim hófust í ágúst síðastliðnum. 
Hafa þeir allflestir farið til Bangladess 
en stjórnvöld ríkjanna tveggja hafa 

komist að samkomulagi um að senda 
Róhingjana aftur heim. Þar er brotið á 
mannréttindum þeirra. 

Dil Mohammed, leiðtogi Róhingj-
anna á svæðinu, sagði í gær að hann 
hefði ítrekað kröfur Róhingja á fund-
inum. Meðal annars um að friðar-
gæslusveitum SÞ og hjálparsamtökum 
yrði hleypt til Rakhine.

Mohammad Abul Kalam, sendi-
boði bangladesskra yfirvalda, sagði 
að Bangladessar hefðu beðið yfir-
völd í Mjanmar um að tryggja öryggi 
Róhingja og einungis þá væri hægt að 
senda Róhingjana aftur heim.  – þea

Róhingjar funduðu með yfirvöldum

Úr flóttamannabúðum róhingja í 
Bangladess. NorDicphotoS/AFp
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Kynntu þér 
málið á olis.is

FRÁ:

TIL:

Vildarpunktasöfnurum Olís býðst nú 
einstakt Vildarpunktatilboð á 
borgarferðum með Icelandair. 

Frá kl. 12 á hádegi 3. maí til kl. 12 á hádegi 4. maí

OLÍS 

Ferðatímabil: 15. sept. – 15. des.

Þú bætir við 16.115 kr. (skattar og gjöld)

Vildarpunktar
Icelandair

Kynntu þér 
málið á olis.is

Vildarpunktasöfnurum Olís og ÓB 
býðst nú einstakt Hraðtilboð til
þriggja borga með Icelandair. 

FRÁ:

TIL:

KØB
EN

OLÍS 

Frá kl. 12 á hádegi 21. feb. til kl. 12 á hádegi 22. feb.

GILDIR Í 24 
STUNDIR

Ferðatímabil: 21. febrúar–22. júní 2018

Aðra leið frá

8.900 kr.
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Þvert á móti 
eigum við að 
taka fjöl-
breytileik-
anum fagn-
andi vegna 
þess að hann 
stækkar og 
auðgar veröld 
okkar allra 
sem hér 
búum.

Staðan á húsnæðismarkaði í borginni er orðin 
grafalvarleg. Andvaraleysi í lóða- og hús-
næðismálum hefur ýtt íbúum Reykjavíkur yfir 

í önnur sveitarfélög og sumir eru án úrræða. Lítið 
er til af húsnæði til leigu og verðið er yfir þolmörk-
um fyrir fjölmargt fólk. Dæmi eru um 50 m2 íbúðir 
sem leigðar eru á 200 þúsund krónur á mánuði. 
Útgreidd lágmarkslaun eru 223 þúsund krónur svo 
það má ljóst vera að dæmið gengur ekki upp.

Fyrstu kaup ungs fólks eru erfiðari vegna hús-
næðisskortsins og hefur Íbúðalánasjóður bent á 
þann möguleika að ungt fólk búi 5 árum lengur í 
foreldrahúsum en það kýs. Slík staða er ekki fólki 
bjóðandi.

Í fyrra voru aðeins 322 íbúðir fullkláraðar í 
Reykjavík og er það 51% færri íbúðir en árið á 
undan. Í Mosfellsbæ voru byggðar fleiri íbúðir en í 
borginni þrátt fyrir að Mosfellsbær sé miklu minna 
sveitarfélag en Reykjavík.

Á síðustu fjórum árum hefur Reykjavík setið eftir 
á meðan önnur sveitarfélög hafa vaxið. Ekkert bólar 
á efndum loforða um þúsundir leiguíbúða sem sett 
voru fram fyrir síðustu kosningar.

Húsnæðislausum hefur fjölgað um 95%
Sárasta birtingarmynd ástandsins á húsnæðis-
markaði er svo staða húsnæðislausra. Á síðustu 
fimm árum hefur húsnæðislausum fjölgað um 95% 
og hefur staðan aldrei verið verri. Á síðasta ári voru 
349 manns sem töldust heimilislaus eða utangarðs 
í Reykjavík, en árið 2012 voru það 179 manns. Þetta 
er mjög alvarleg þróun á tiltölulega stuttum tíma. 
Það er ljóst að húsnæðisvandann þarf að leysa.

Reykjavík á mikið land og getur úthlutað lóðum 
á ýmsum stöðum í borginni ef vilji er til. Verði ég 
borgar stjóri heiti ég því að framboð á búsetukostum 
verði stóraukið í borginni svo Reykjavík verði val-
kostur á ný. Möguleikarnir eru margir.

Ljúka þarf uppbygginu í Úlfarsárdal, leyfa íbúa-
byggð í Örfirisey, Geldinganesi og Keldum svo dæmi 
séu tekin. Vilji er allt sem þarf.

Neyð

Eyþór Arnalds
mun leiða lista 
Sjálfstæðis
flokksins í 
Reykjavík  
fyrir næstu 
borgarstjórnar
kosningar

Í fyrra voru 
aðeins 322 
íbúðir full-
kláraðar í 
Reykjavík og 
er það 51% 
færri íbúðir 
en árið á 
undan.

UPPBOÐ
Boðnir verða upp lausafjármunir í Vörumiðstöð Samskipa, 

Kjalarvogi 7-15 (hurð 33), 104 Reykjavík - 
laugardaginn 24. febrúar 2018 kl. 11:00. 

Um er að ræða ótollafgreidda vöru þar sem  
aðflutningsgjöld eru fallin í gjalddaga. 

Meðal vara sem boðnar verða upp eru gluggar, gler, byg-
gingasteinar, málningarhristivél o. fl.  

Hvorki ávísanir né kreditkort eru tekin gild sem greiðsla, 
einungis debetkort eða peningar. 

Greiðsla við hamarshögg.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Tollstjóra 
www.tollur.is

Tollstjóri,
15. febrúar 2018

Eyðibýlafrumvarp?
Sigurður Ingi Jóhannsson stefnir 
að því að leggja fram frumvarp 
um breytingar á lögum um lög-
heimili og aðsetur sem felur í sér 
að hjónum verði heimilt að eiga 
sitt hvort lögheimilið. Í fljótu 
bragði má ætla að breytingin 
sé sérsniðin að þörfum lands-
byggðarþingmanna. Margvíslegt 
hagræði og skjól fyrir gagnrýni 
á heimilisskráningu mun líklega 
felast í því að geta átt eitt lög-
heimili í kjördæmi sínu, jafnvel 
á eyðibýlum, og búið á sama 
tíma á lögheimili maka.

Steikt stjórn
Deilur Björns Inga Hrafnssonar 
og Dalsmanna harðna með 
hverjum degi. Árni Harðarson 
brást harkalega við síðasta 
útspili Björns Inga með yfir-
lýsingu þar sem hann tilfærði 
textaskilaboð frá Birni Inga 
þar sem hann á að hafa boðið 
steikur metnar á sex milljónir 
sem greiðslu. Skeytið var sent 
á kjördag, 29. október, í fyrra. Í 
kjölfarið kom svo annað skeyti 
hvar Björn Ingi var sáttfús en 
upptekinn við að „klastra saman 
ríkisstjórn“. Stjórnarmynstrið 
fylgdi ekki sögunni en næsta 
víst er að það hafi brunnið við 
á grillinu þar sem núverandi 
ríkisstjórn getur tæpast hafa 
verið óskastjórn Björns Inga 
sem hefur löngum verið náinn 
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, 
formanni Miðflokksins.
thorarinn@frettabladid.is

Sá hróður verður aldrei skafinn af eyfirzku 
bændafólki, að hjá því nam Jónas Hall-
grímsson móðurmálið.“ Skáldið Davíð 
Stefánsson var ekki spar á hólið um eyfirskt 
bændafólk í viðtali við Dag í desember 
árið 1956 og ekki að ástæðulausu. Fáir ef 

einhverjir hafa haft viðlíka snilldartök á íslensku 
og listaskáldið Jónas Hallgrímsson sem lét sig ekki 
heldur muna um að yrkja á dönsku með miklum 
bravör.  Að yrkja á öðru tungumáli kallar á mikla 
færni og þá ekkert síður á móðurmálinu. Það er þar 
sem hugsunin er formuð og þaðan rennur myndin 
fram úr penna skáldsins.

Í dag er Alþjóðadagur móðurmálsins sem markar 
upphaf viku þar sem ræktun móðurmála verður 
sinnt og hún rædd í þaula. Þó svo við séum ekki öll 
stórskáld eins og Jónas þá mótar móðurmálið hugs-
anir okkar og gerir okkur mögulegt að miðla þeim. 
Fyrir okkur sem erum fædd til íslenskunnar hefur 
hún sérstaka þýðingu vegna þess að hún á stóran þátt 
í að gera okkur að því sem við erum. Þannig er það 
auðvitað einnig með þá sem fæðast til annars tungu-
máls hvort sem það er í heimalandi viðkomandi 
tungumáls eða á öðrum slóðum.

Íslendingar hafa alltaf verið meðvitaðir um þetta 
hvar sem þeir búa í heiminum og hafa því lagt rækt 
við íslenskuna og þá ekki síst fyrir börn og unglinga. 
Þetta er hið besta mál vegna þess að færni í móður-
máli felur í sér færni til þess að forma og koma frá sér 
hugsunum og skoðunum. Auk þess sem það eflir alla 
málfærni og þar með möguleika viðkomandi til þess 
að ná góðum tökum á öðrum tungumálum.

Nichole Leigh Mosty, fyrrverandi alþingismaður, 
benti réttilega á í viðtali í Morgunútvarpi Rásar 2 
fyrir skömmu að á Íslandi sé rétti barna sem eiga 
annað móðurmál en íslenskuna ekki sinnt sem 
skyldi. Styrkleiki þessara barna og sjálfstraust er oft 
fólgið í móðurmáli þeirra og því þarf ekki að koma 
á óvart að þau eigi erfiðara með að fóta sig í íslenska 
skólakerfinu en til að mynda í nágrannalöndunum. 
Þessu þurfum við að breyta og við þurfum að gera 
það strax.

Það er liðin tíð að Íslendingar allir séu hér bornir 
og barnfæddir og geti rakið ættir sínar til landnáms-
manna. Þó svo langstærstur hluti þjóðarinnar eigi 
íslenskuna að móðurmáli þá þýðir það ekki að meiri-
hlutinn eigi eða megi þvinga þá landa okkar sem 
eiga annað móðurmál til þess að vera eins og við hin. 
Þvert á móti eigum við að taka fjölbreytileikanum 
fagnandi vegna þess að hann stækkar og auðgar 
veröld okkar allra sem hér búum.

Þessi fjölbreytileiki móðurmála er ekki ógn við 
íslenskuna heldur tækifæri til þess að ala upp kyn-
slóðir einstaklinga með ólíkan bakgrunn frá mis-
munandi menningarsamfélögum. Einstaklinga sem 
eiga sér sínar fyrirmyndir innan fjölskyldu sinnar og 
menningar rétt eins og við sem eigum íslenskuna að 
móðurmáli. Við þurfum öll á okkar eyfirska bænda-
fólki að halda til þess að skerpa málvitund okkar og 
færni og hver veit hvaða móðurmál á eftir að leiða 
fram okkar næsta Jónas til ódauðlegra verka?

Næsti Jónas
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Audi Q7 e-tron quattro

Spennuþrungið
tilboð

Nokkrir Audi Q7 e-tron quattro hlaðnir 
aukahlutum á einstöku tilboðsverði. 

Á rafmagninu kemstu flestra þinna 
daglegra ferða en í lengri ferðum tekur 

dísilvélin við. 

Listaverð 11.690.000 kr.

Tilboðsverð 10.990.000 kr.

Aukahlutir umfram staðalbúnað:

• Sportsæti með leður-/alcantara áklæði   • LED inniljósapakki 

• Samlitir brettakantar og stuðarar   • Dökkar rúður 

• Audi Connect tenging fyrir SIM kort   • Bakkmyndavél 

• Snjallsímatenging fyrir Apple CarPlay   • Lengri hleðslukapall 

• Leðurklætt sport aðgerðastýri, fjögurra arma með flipaskiptingu           

• Lykillaust aðgengi með snertilausri opnun á afturhlera    

• 20” álfelgur 10-Spoke Star Design   • Ambient inniljósapakki 

• Dráttarbeisli með bakkaðstoð   • Hæðastillanleg loftpúðafjöðrun
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Umboðsmaður barna í Nor
egi, Anne Lindboe, stígur 
fram í norskum fjölmiðlum 

í gær 20. febrúar og brýnir Alþingi 
til dáða vegna frumvarps gegn 
umskurði ungra drengja. Hún segist 
halda að sama mál verði samþykkt 
í Noregi, en er óviss um hvenær, 
það er til bóta að önnur lönd ryðji 
brautina og því „heier jeg på Island“ 
(hvet ég Ísland).

Lindboe segist styðja íslenska 
frumvarpið af nokkrum ástæðum. 
Meðal annars vegna þess að norskir 
heilbrigðisstarfsmenn hafi sagt 
skýrt að umskurður drengja  sé 
sársaukafullur, geti haft aukaverk
anir og að vitað er að nokkuð sé um 
að karlmenn (flere menn) hafi upp
lifað vandamál og áskoranir í kjöl
far umskurðar. Einnig dregur hún 
fram Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna sem skýrt kveður á um að 
börn eigi rétt á að hlustað sé á þeirra 
rök og að taka eigin ákvarðanir. Öll 
rök Lindboe koma fram í íslenska 
frumvarpinu, en það flytja þing
menn fjögurra flokka, Silja Dögg 
Gunnarsdóttir, Ólafur Þór Gunn
arsson, Inga Sæland, Bjarkey Olsen 
Gunnarsdóttir, Ólafur Ísleifsson, 
Jón Þór Ólafsson, Guðmundur Ingi 
Kristinsson, Líneik Anna Sævars
dóttir og Björn Leví Gunnarsson.

Eins og gefur að skilja hreyfir 

mál af þessu tagi við tilfinningum, 
vekur viðbrögð og kallar á grund
vallarafstöðu í hjarta hvers manns. 
Hvað má gera börnum og hvað 
ekki? Hvað er gott fyrir þau og hvað 
ekki? Málið beinist að réttindum 
barna en er ekki beint gegn trúar
brögðum þótt margir kjósi að setja 
það í þann búning. Vegna viðbragða 
hefur forseti Alþingis, Steingrímur 
J. Sigfússon, brugðist réttilega við, 
sagst stoltur af Alþingi og að ekki 
eigi að bogna undan því þó mál af 
þessu tagi kveiki viðbrögð.

Hugarfarsbreytingar hafa átt sér 
stað varðandi réttindi barna. Ein 
birtingarmynd þess er samstaða um 
tilkomu embætta umboðsmanna 
barna á öllum Norðurlöndunum 
og víðar. Þessir sömu umboðsmenn 
gáfu sameiginlega út yfirlýsingu 
gegn umskurði ungra drengja árið 
2013. Það er von mín að íslenska 
þingmálið verði vatn á myllu næstu 
hugarfarsbreytingar og að eftir 
nokkur ár verði talið sjálfsagt að 
vernda unga drengi gegn umskurði 
á Norðurlöndum og vonandi víðar.

Ísland hvatt
Siv  
Friðleifsdóttir
fv. alþingis-
maður

Umferðarslys eru harmleikur 
og eru banaslys og alvarleg 
slys í umferðinni alltof mörg. 

Árið 2017 voru alvarleg slys 145 
talsins, minniháttar slys 711 og árið 
þar á undan voru alvarleg slys 183 og 
minni háttar 785. Reiknað hefur verið 
að hvert og eitt alvarlegt umferðarslys 
kosti kringum 90 milljónir króna, 
slys með minni meiðslum um 30 
milljónir og að samfélagslegur kostn
aður vegna banaslysa sé yfir 600 millj
ónir króna. Ofan á þetta bætist hinn 
mannlegi harmleikur sem slysin hafa 
í för með sér og verður aldrei metinn 
í peningum.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar
innar er kveðið á um að við forgangs
röðun í vegamálum verði litið til 
ólíkrar stöðu svæða, ferðaþjónustu 
og öryggisjónarmiða.

Á þessu ári er áætlað að verja auknu 
fé til aðgerða á sviði umferðaröryggis. 
Aðgerðirnar snerta fræðslu og eftirlit 
með okkur ökumönnum, aðgerðir á 
vegakerfinu og rannsóknir á hegðun 
okkar í umferðinni.

Markmiðið er að fækka umferðar
slysum.

Í mínum huga er alveg ljóst að hver 
króna sem fer til þess að auka um
ferðar öryggi okkar skilar sér. Er þá 
sama hvert litið er. Eftirlit lögreglu 
nær þeim sem brjóta umferðarreglur 

og kennir okkur lexíu, fræðslan nær 
til allra aldurshópa vegfarenda og 
stuðlar að því að gera okkur að betri 
vegfarendum, aðgerðir og endurbæt
ur á vegum miða að því að minnka 
áhættu og draga úr afleiðingum 
umferðarslysa og færa okkur vitn
eskju um hvar við getum bætt úr.

Þá eru úttektir EuroRAP áhuga
verðar sem felast í góðum ábending
um um hvað betur má fara til að bæta 
öryggi okkar allra, en þær eru byggðar 
á því að vegir landsins séu skoðaðir 
með tilliti til öryggisþátta.

Nýjar eftirlitsmyndavélar
Umferðaröryggisáætlun er sett fram 
með samgönguáætlun og nú er til 
skoðunar aðgerðaáætlun áranna 
2018 til 2021. Eitt fjárfrekasta ein
staka verkefnið nú er að endurnýja 
eftirlitsmyndavélar með ökuhraða 
og er gert ráð fyrir að kaupa nokkrar 
nýjar myndavélar á hverju þessara 
fjögurra ára. Undanfarin ár hafa verið 
skráð milli 20 og 45 þúsund brot á ári 
hverju og eykst fjöldinn í réttu hlut
falli við fjölgun eftirlitsmyndavéla. Þá 
má nefna að innheimt sektarfjárhæð 
vegna hraðakstursbrota eftir mynda
vélaeftirlit nam 217293 milljónum 
króna árin 20152017.

Meðalhraðaeftirlit tekið upp
Verið er að undirbúa nýjung varðandi 
hraðaeftirlit sem er fólgin í því að taka 
upp myndavélaeftirlit með meðal
hraða. Eru þá tvær eftirlitsmynda
vélar settar upp á ákveðnum vegar
kafla og tími ökutækja mældur á milli 
vélanna. Með því er hægt að ná þeim 
sem freistast til að gefa í um leið og 
þeir aka framhjá myndavél og halda 

að þeir sleppi ef þeir hægja á sér við 
næstu myndavél. Hafi þeir verið grun
samlega fljótir á milli véla er nokkuð 
ljóst að þeir hafa farið yfir leyfileg 
hraðamörk. Slíkt meðalhraðaeftirlit 
hefur gefið góða raun í nágranna
löndum.

Meira aðhald
Annað atriði sem veitir okkur aðhald 
í umferðinni eru sektirnar sem við 
fáum ef við erum staðin að því að 
brjóta umferðarreglur. Ný reglugerð 
um sektir og önnur viðurlög vegna 
brota á umferðarlögum verður bráð
lega gefin út. Lágmarkssektarupp
hæð verður þá 20 þúsund krónur en 
var áður 5 þúsund kr. Undantekning 
er þó sekt við því að hafa ekki öku
skírteini meðferðis, hún verður 10 
þúsund krónur. Þá mun sekt fyrir að 
nota farsíma við stýrið án handfrjáls 
búnaðar hækka í 40 þúsund krónur. 
Sektir fyrir að brjóta umferðarlög eiga 
að koma við kaunin á okkur enda er 
það dauðans alvara að virða ekki 
þessar reglur.

Þessi breyting tekur gildi 1. maí og 
er ég sannfærður um að þetta þýðir að 
við hugsum okkur tvisvar um áður en 
við förum á svig við reglurnar. Ég er 
nokkuð viss um að yfirleitt gerum við 
okkur mjög vel grein fyrir því ef við 
brjótum umferðarreglur, hvort sem er 
að aka yfir leyfilegum hámarkshraða, 
nota símann við stýrið eða aka gegn 
rauðu ljósi. Við teljum bara að regl
urnar eigi ekki við okkur.

Þrátt fyrir allar þessar aðgerðir 
erum það fyrst og fremst við sjálf sem 
ráðum því hvaða árangri við náum í 
umferðaröryggi og slysavörnum. 
Lítum í eigin barm.

Umferðaröryggi
Sigurður Ingi 
Jóhannsson
samgöngu- og 
sveitarstjórnar-
ráðherra

Málið beinist að réttindum 
barna en er ekki beint gegn 
trúarbrögðum þótt margir 
kjósi að setja það í þann 
búning.
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www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Sendibíll ársins 2017.
Nýr Crafter.

Við látum framtíðina rætast.

Alþjóðlegur sendibíll 
ársins 2017. 

 
Nýr Volkswagen Crafter er hannaður með þarfir 
iðnaðarmanna að leiðarljósi. Fyrsti sendibíllinn 
með 8 þrepa sjálfskiptingu fyrir allar útgáfur. 
Crafter er betri en nokkurn tímann áður en 
hægt að velja um fjölda útfærslna á hleðslurými, 
farþegarými og aðstoðarkerfi. 

Sendibíll verð frá 5.970.000 kr. m/vsk

Pallbíll verð frá 5.610.000 kr. m/vsk

Körfubolti Craig Pedersen, þjálfari 
íslenska karlalandsliðsins í körfu-
bolta, er ekki búinn að leggja árar í 
bát þrátt fyrir að hafa tapað báðum 
leikjunum til þessa í undankeppni 
HM 2019. Íslenska liðið á tvo leiki 
fram undan á heimavelli, gegn 
Finnum á föstudaginn og Tékkum á 
sunnudaginn, en þetta eru síðustu 
heimaleikir liðsins í fyrri hluta 
undankeppninar. Þrjú efstu lið 
riðlakeppninar komast áfram á 
næsta stig en eftir grátlegt tap gegn 
Búlgörum á heimavelli á dögunum 
skiptir hvert stig máli.

Ekki víst með þátttöku Tryggva
„Ég finn fyrir annarri stemmingu í 
leikmannahópnum fyrir þessa leiki 
en síðast, strákarnir eru ferskari og 
tilbúnir í þetta verkefni. Við fáum 
aftur inn reynslumikla leikmenn á 
borð við Jón Arnór sem hefur spilað 
í stórleikjum í Evrópu, er mikill leið-
togi og að mínu mati ennþá besti 
varnarmaðurinn sem Ísland á. Það 
er ákveðið forskot að við þurfum 
ekkert að ferðast milli leikja og við 
verðum að reyna að nýta okkur það. 
Við munum ekki gefast upp fyrr en 
það er tölfræðilega ómögulegt að 
komast áfram.“

Tæpir sex mánuðir eru síðan 
Finnar unnu nauman fjögurra stiga 
sigur gegn Íslandi á Eurobasket en 
besti leikmaður Finna þann daginn, 
NBA-stjarnan með Chicago Bulls, 
Lauri Markkanen, verður ekki með 
Finnum.

„Þótt þeir sakni hans auðvitað 
geri ég ráð fyrir að þeir muni spila 
svipað, þeir eru með stóra leikmenn 
sem geta sett niður löng skot og leik-
mannahóp sem hefur spilað lengi 

saman og þekkjast vel. Fyrir vikið 
geri ég ráð fyrir að Tryggvi komi 
lítið við sögu þar en verði meira 
með gegn Tékkum þar sem hann 
nýtist betur. Ef ég  þyrfti að velja 
hann í annan hvorn leikinn myndi 
ég velja seinni leikinn. Ég geri ráð 
fyrir að hann verði að minnsta kosti 
í hóp á föstudaginn en ég veit ekki 
hvort hann mun koma við sögu,“ 
sagði Craig sem sagði að Tryggvi 
Hlinason myndi koma til móts við 
liðið daginn fyrir leik.

Ættu allir að fá mínútur
Alls voru sautján leikmenn í hópn-
um sem Craig tilkynnti í gær og þar 
af þrír nýliðar úr herbúðum Hauka 
en hann talaði um að það væri 
til að auka breiddina á æfingum 
og til að sjá komandi kynslóðir. 
„Við erum að skoða hvernig menn 
spila saman ef eitthvað kæmi upp 
á þar sem það eru nokkrir sem eru 
smá lemstraðir. Það eiga allir sem 
við völdum tækifæri til að fá mín-
útur í þessu landsleikjahléi.“

Logi Gunnarsson leikur sína síð-
ustu landsleiki um helgina en eftir 
19 ár í landsliðinu og 145 leiki hefur 
hann ákveðið að hætta með lands-
liðinu. „Það hefur verið draumur 
að hafa hann í liðinu og hann hefur 
eitthvað sem við gætum nýtt okkur 
áfram en hann tók þessa ákvörðun. 
Hann er ekki í liðinu út af einhverri 
kveðjuathöfn, hann vann fyrir sæti 
sínu og hann kemur með ákveðinn 
X-faktor sem enginn gerir betur en 
hann.“ kristinnpall@frettabladid.is 

Craig Pedersen segir að íslensku landsliðsmennirnir séu ferskari en þeir voru í síðasta verkefni. FréTTablaðið/STEFán

Landsliðsþjálfarinn segir 
Tryggva henta illa gegn Finnum
Þjálfari karlalandsliðsins í körfubolta, gerir ekki ráð fyrir að vonarstjarnan Tryggvi Snær Hlinason komi 
mikið við sögu gegn Finnum á föstudaginn. Íslendingar töpuðu fyrstu tveimur leikjunum í undankeppn-
inni en munu ekki gefast upp fyrr en möguleikarnir eru tölfræðilega úr sögunni. Eyjamenn fara  

til Rússlands
handbolti Eyjamenn mæta Krasn-
odar frá Rússlandi í 8-liða úrslitum 
Áskorendabikars Evrópu í hand-
bolta. Komist ÍBV áfram mætir 
liðið FyllingenBergen frá Noregi eða 
Potaissa Turda frá Rúmeníu í undan-
úrslitunum. Síðastnefnda liðið sló 
Val út í undanúrslitum Áskorenda-
bikarsins á umdeildan hátt í fyrra.

Fyrri leikur ÍBV og Krasnodar fer 
fram helgina 24.-25. mars á heima-
velli Rússanna. Helgina þar á eftir 
mætast liðin svo í Vestmannaeyjum.

Eyjamenn unnu Gomel frá Hvíta-
Rússlandi í 32-liða úrslitunum, 
samanlagt 63-54. Í 16-liða úrslit-
unum sló ÍBV svo Ramhat Hashron 
frá Ísrael úr leik. – iþs

ÍbV er komið í 8-liða áskorenda-
bikars Evrópu. FréTTablaðið/Ernir

Brynjar hættur  
í landsliðinu
Körfubolti Brynjar Þór Björnsson 
hefur lagt landsliðs-
skóna á hilluna. 
Þetta staðfesti 
hann í samtali 
við RÚV í gær. 
Hinn 29 ára 
gamli  Brynjar 
vil l  víkja  fyrir 
yngri leikmönnum. Brynjar, sem 
er fyrirliði Íslandsmeistara KR, lék 
68 landsleiki á árunum 2007-17. 
Síðasti landsleikur hans var gegn 
Búlgaríu í Laugardalshöllinni 27. 
nóvember á síðasta ári. Annar skot-
bakvörður, Logi Gunnarsson, hefur 
einnig ákveðið að segja skilið við 
landsliðið eftir leikina gegn Finn-
landi og Tékklandi. – iþs
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Sjónmælingar 
eru okkar fag

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

Jón Þór Sturluson, aðstoðarfor-
stjóri Fjármálaeftirlitsins, segir að 
með lækkandi eiginfjárhlutfalli 
séu bankarnir að komast í hefð-
bundnara umhverfi. Eiginfjár-
kröfur FME muni þá skipta meira 
máli. Jón Daníelsson, hagfræðing-
ur við LSE, segir stjórnvöld hafa 
gengið of langt í að tryggja eigin-
fjárstöðu bankanna. » 6-7umhverfi

Erum að  
 komast í

hefðbundnara

»2
Taconic bætir við sig og á 
46 prósent í Kaupþingi
Vogunarsjóðurinn bætti við sig 
átta prósenta hlut í fyrra og hefur 
þrefaldað eignarhlut sinn á tveimur 
árum. Beinn og óbeinn eignarhlutur 
Taconic Capital í Arion banka nemur í 
dag um 36 prósentum.

»4
Mikil fjárfesting en engin 
undanþága í höfn
Samkeppniseftirlitið hefur ekki 
veitt fyrirhuguðu samstarfi skipa-
félaganna Eimskips og Royal Arctic 
Line undanþágu. Engu að síður hafa 
félögin látið smíða skip sem eiga að 
verða grundvöllur samstarfsins.

»10
Sóknarfæri í rafrænum 
viðskiptum
„Rafrænar undirskriftir og rafrænar 
þinglýsingar geta skilað miklu hag-
ræði. Stjórnvöld hafa áætlað að 
sparnaður samfélagsins í heild vegna 
rafrænna þinglýsinga geti numið 
tæpum 400 milljónum króna á ári 
hverju,“ segir Jóna Björk Guðnadóttir, 
lögfræðingur SFF, í aðsendri grein.



þá um leið í söluferli Arion banka 
en áætlað er að útboð og í kjölfarið 
skráning bankans verði í lok apríl. 
Til marks um þau áhrif sjóðsins þá 
voru þeir Paul Copley, núverandi 
stjórnarmaður og forstjóri, og John 
P. Madden, framkvæmdastjóri hjá 
Kaupþingi, fengnir til liðs við félag
ið í ársbyrjun 2016 fyrir tilstuðlan 
Keiths Magliana, en hann hefur 
stýrt umsvifum Taconic Capital hér 
á landi frá því að sjóðurinn keypti 
fyrst kröfur á Kaupþing 2012. Í kjöl
farið var Madden  kjörinn í stjórn 
Arion banka í september 2016 og er 
hann sá eini í stjórn bankans með 
bein tengsl við Kaupþing.

Sá sem stýrir félaginu sem heldur 
utan um hlut Taconic Capital í 
Arion banka – og hefur þar með allt 
ákvörðunarvald um fjárfestingar 
þess – er Frank Brosens, stofnandi 
og eigandi Taconic,  en hann er 
jafnframt á meðal endanlegra eig
enda að sjóðnum sem hefur keypt 
í bankanum. Spurður af hverju 
sjö milljarða dala vogunarsjóður 
væri að fjárfesta í viðskiptabanka á 
Íslandi, benti Brosens, í viðtali sem 
birtist í Fréttablaðinu fyrir um ári, 
á sterka stöðu hagkerfisins og þann 
mikla viðsnúning sem hefði orðið 
á undanförnum árum. „Þegar þú 
lítur á tölur um hagvöxt, mikinn 
viðskiptaafgang, ört vaxandi gjald
eyrisforða og litlar skuldir ríkisins 
þá er efnahagsstaða Íslands á pari 
við það sem best gerist í heiminum. 
Efnahagsumhverfið er því mjög gott 
og núna þegar Ísland er að brjótast 
út úr höftum virðist það ætla að 
vaxa jafnvel hraðar en við bjugg
umst við,“ sagði Brosens.

Hann væri því þeirrar skoð
unar, með hliðsjón af styrkleika 
hagkerfisins, að gengi krónunnar 
myndi haldast sterkt og sjóðurinn 
vilji því fjárfesta í henni. Til marks 
um það er Taconic Cap ital hlutfalls
lega minnst varinn gagnvart gengis
sveiflum krónunnar í tengslum við 
kaup sjóðanna á hlut í Arion banka. 
hordur@frettabladid.is
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Virði óbeins eignarhlutar trygg
ingafélagsins TM í drykkjarfram
leiðandanum Refresco Group  
hefur hækkað um meira en 70 
prósent frá því að félagið eignaðist 
hlutinn á öðrum fjórðungi síðasta 
árs.
  Hluturinn var metinn á 2.156 
milljónir króna í bókum trygg
ingafélagsins í lok ársins en til 
samanburðar var hann metinn á 
1.768 milljónir í septemberlok. 
Hafði bókfært virði hans þá þegar 
hækkað um ríflega 500 milljónir.

TM á óbeint 1,1 prósents hlut 
í Refresco í gegnum eignarhalds
félögin S122 og Stoðir. Hluturinn 
hækkaði umtalsvert í verði eftir 
að tilkynnt var um yfirtöku fjár
festingasjóðanna PAI Partners 
og British Columbia Investment 

Management á drykkjarframleið
andanum, fyrir jafnvirði um 200 
milljarða króna, síðasta haust. 
Samkeppnisyfirvöld samþykktu 
yfirtökuna í liðinni viku.

TM keypti ásamt hópi fjár
festa 50,2 prósenta hlut í Stoðum, 
sem á tæp níu prósent í Refresco, 
af Glitni HoldCo og nokkrum 
erlendum fjármálastofnunum í 
apríl á síðasta ári. Hluturinn er 
langsamlega stærsta einstaka fjár
festingareign TM.

Eins og greint var frá í Markað
inum í janúar stendur vilji til þess 
hjá stærstu hluthöfum Stoða að 
halda starfsemi félagsins áfram 
þegar yfirtakan á Refresco klárast. 
Við það yrði til stærsta fjárfest
ingafélag landsins með liðlega 
átján milljarða króna í eigið fé. – kij

Hlutur TM hækkað yfir 70 prósent í verði

Hlutur TM í Stoðum er langsamlega 
stærsta fjárfestingareign trygginga-
félagsins. FréTTablaðið/anTon brink

2,2
milljarðar króna er bókfært 
virði óbeins hlutar Tm í 
 refresco. 

Vantar þig  
fullkomna 
yfirsýn?

Við auglýsum 11. hæð Norðurturnsins í Kópavogi  
til leigu. Um er að ræða glæsilegt hús í alla staði með 
einstöku útsýni, miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Góð hjóla- og búningsaðstaða í kjallara hússins,  
tenging við stærstu verslunarmiðstöð landsins,  
næg bílastæði og greiðar samgöngur.

Hæðin er ekki fullinnréttuð og því hægt að aðlaga  
endanlega hönnun að þörfum leigutaka hennar.  
Hægt er að skipta hæð í tvær útleigueiningar.

Hæðin er alls 1.161 m2 með hlutdeild í sameign. 

Húsnæðið getur verið tilbúið til afhendingar  
2–3 mánuðum eftir að hönnun liggur fyrir.

Allar frekari upplýsingar:  

Ríkharð Ottó Ríkharðsson,  
framkvæmdarstjóri Norðurturnsins hf 
rorehf@gmail.com / 663 5355.

Norðurturninn – skrifstofuhúsnæði 
til leigu á 11. hæð hússins

Bandaríski vogunarsjóðurinn Tac
onic Capital, sem á 9,99 prósenta 
hlut í Arion banka, bætti talsvert við 
eignarhlut sinn í Kaupþingi í fyrra 
– fór úr 38 prósentum í tæplega 46 
prósent – en sjóðurinn er sem fyrr 
langsamlega stærsti hluthafi eignar
haldsfélagsins. Heildareignir Kaup
þings námu um 230 milljörðum í 
lok þriðja ársfjórðungs 2017 en þar 
munaði mest um 57 prósenta eignar
hlut félagsins í Arion banka sem var 
þá metinn á liðlega 98 milljarða.

Á sama tíma og Taconic Capital 
jók við hlut sinn í Kaupþingi þá 
minnkaði nokkuð eignarhlutur 
Attestor Capital og OchZiff Capital, 
sem stóðu einnig að kaupum í Arion 
banka í fyrra, í félaginu á síðasta ári. 
Samkvæmt lista yfir alla hluthafa 
Kaupþings í janúar síðastliðnum 
var OchZiff með 9,9 prósenta hlut 
á meðan Attestor átti um 5,5 pró
sent í félaginu. Í árslok 2016 nam 
samanlagður eignarhlutur vogunar
sjóðanna í Kaupþingi hins vegar um 
24 prósentum.

Taconic Capital hefur á aðeins 
tveimur árum þrefaldað hlut sinn í 
Kaupþingi með uppkaupum á bréf
um annarra hluthafa, en sjóðurinn 
keypti meðal annars sex prósenta 
hlut Seðlabanka Íslands fyrir um 
nítján milljarða í árslok 2016. Vog
unarsjóðurinn var metinn hæfur af 
Fjármálaeftirlitinu til að fara með 
virkan eignarhlut í Arion banka í 
september á liðnu ári en beint og 
óbeint eignarhald hans, sem stærsti 
hluthafi Kaupþings, í bankanum 
nemur í dag um 36 prósentum.

Vogunarsjóðirnir þrír – Tac
onic, Attestor og OchZiff – ásamt 
bandaríska fjárfestingabankanum 
Goldman Sachs keyptu tæplega 30 
prósenta hlut í Arion banka fyrir 
um 49 milljarða króna í mars á síð
asta ári. Breski vogunarsjóðurinn 
Attestor Capital bætti við sig 0,44 
prósenta hlut í bankanum í sept
ember sama ár þegar hann nýtti sér 
kauprétt á genginu 0,85 miðað við 
eigið fé Arion banka samkvæmt árs
hlutareikningi í lok júní 2017. Fjár
festarnir eru allir á meðal stærstu 
hluthafa Kaupþings en eignarhlutur 
Goldman Sachs í félaginu nemur í 
dag um 2,9 prósentum og minnkaði 
um helming milli ára. Greint var frá 
því í síðustu viku að fjárfestinga
bankinn og Attestor hefðu keypt 
samtals 2,8 prósenta hlut til við
bótar í Arion banka af Kaupþingi.

Í krafti eignarhlutar síns í Kaup
þingi hefur Taconic Capital haft 
afar mikil ítök innan félagsins og 

Taconic kominn með 
46 prósent í Kaupþingi
Vogunarsjóðurinn bætti við sig átta prósenta hlut í fyrra og hefur þrefaldað 
eignarhlut sinn í félaginu frá 2016. Beinn og óbeinn eignarhlutur sjóðsins í 
Arion banka nemur um 36 prósentum. Och-Ziff og Attestor minnka við sig. 

Sá sem stýrir félaginu sem heldur utan um hlut Taconic Capital í arion banka 
er Frank brosens, stofnandi og eigandi bandaríska vogunarsjóðsins. 

TCA Opportunity Investments* 31,7%
Sculptor Investments** 9,9%
TCA Sidecar II* 9,11%
CCP Credit Acquisition 8,8%
Trinity Investments*** 5,5%
JP Morgan Securities 5%
Citadel Equity 4,1%
Deutsche Bank AG 4%
TCA Event Investments* 3,3%
Kaupthing Singer & Friedlander 3,2%
Goldman Sachs 2,9%
TCA ECDF II Investments* 1,5%

*Sjóðir í stýringu Taconic 
**Sjóður í stýringu Och-Ziff 
***Sjóður í stýringu Attestor

✿   Stærstu hluthafar  
Kaupþings
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Greiningarfyrirtækið IFS metur 
gengi hlutabréfa í Icelandair Group 
á 20,4 krónur á hlut í nýju verðmati. 
Er það um 27 pró
sentum yfir gengi 
bréfanna eftir lokun 
markaða í gær. IFS ráð
leggur fjárfestum því að kaupa hluta
bréf í ferðaþjónustufélaginu.

Greinendur IFS telja að gengi 
bréfanna geti farið í 22,3 krónur 
á hlut eftir tólf mánuði. Að þeirra 

mati má búast við því að arðsemi 
Icelandair Group batni á næstunni, 
tekjulega séð, og þá meðal annars 

vegna þeirra skipu
lagsbreytinga sem 
stjórnendur félags
ins kynntu á síðasta 

ári til þess að einfalda reksturinn.
IFS spáir því að EBITDA félagsins 

– rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, 
fjármagnsliði og skatta – verði 190,8 
milljónir dala á þessu ári. – kij

Telja kauptækifæri í Icelandair



FRAMÚRSKARANDI PRENTSMIÐJA AFTUR!
VIÐ ERUM ENN AÐ „REGISTERA“ ÞETTA

Litróf er þriðja árið í röð í hópi framúrskarandi fyrirtækja hjá 

Creditinfo. Litróf er svansvottuð prentsmiðja með mikinn 

faglegan metnað og erum við stolt af því að tilheyra þessum 

hópi, ásamt aðeins um 2% íslenskra fyrirtækja.

2015
 - 2017



Skipafélagið Eimskip hefur 
undirritað samning um 
smíði á tveimur gáma-
skipum, að virði yfir sex 
milljarða króna, sem eiga að 

verða grundvöllur að fyrirhuguðu 
samstarfi félagsins við grænlenska 
skipafélagið Royal Arctic Line, án 
þess þó að Samkeppniseftirlitið 
hafi veitt samstarfinu undanþágu 
frá samkeppnislögum. Slík undan-
þága er forsenda þess að af samstarf-
inu verði.

Ólafur William Hand, upplýs-
ingafulltrúi Eimskips, segir í samtali 
við Markaðinn að stefnt sé að því að 
skipin, sem eru nú í smíðum í skipa-
smíðastöð í Kína, komi í þjónustu 
Eimskips um mitt ár 2019 óháð því 
hver niðurstaða samkeppnisyfir-
valda verði.

„Málið er til meðferðar hjá sam-
keppnisyfirvöldum. Þau eru að 
vinna sína vinnu, við erum að vinna 
okkar vinnu og skipasmiðirnir að 
vinna sína vinnu. Við höldum bara 
okkar striki, enda ekkert annað 
hægt í stöðunni,“ segir hann í sam-
tali við Markaðinn.

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins, staðfestir 
að eftirlitinu hafi borist síðasta 
vor undanþágubeiðni vegna fyrir-
hugaðs samstarfs Eimskips og Royal 
Arctic Line. „Samkeppniseftirlitið 
taldi þörf á frekari gögnum og upp-
lýsingum frá fyrirtækjunum. Beðið 
er eftir því að öll umbeðin gögn 
verði afhent eftirlitinu. Þegar þau 

liggja fyrir mun Samkeppniseftirlit-
ið verða í aðstöðu til að taka ákvörð-
un um frekari meðferð erindisins,“ 
segir hann.

Eimskip undirritaði samning 

um smíði á umræddum skipum í 
janúar á síðasta ári. Skipin verða 
bæði 2.150 gámaeiningar og nemur 
samningsverð hvors þeirra um 32 
milljónum dala sem jafngildir um 
3,2 milljörðum króna.

Félagið hefur tryggt sér 80 pró-
senta fjármögnun af samnings-
verði skipanna við þýskan banka. 
Var fyrsta afborgun samningsins, að 
fjárhæð 11,7 milljónir evra, greidd í 
maímánuði í fyrra.

Auk þess hefur grænlenska 
skipafélagið, sem er að fullu í eigu 
grænlensku heimastjórnarinnar, 
undirritað samning um smíði á einu 
sambærilegu skipi við sömu skipa-
smíðastöð.

Þessi skip eiga að verða grund-
völlur að samstarfi skipafélaganna 
tveggja, líkt og fram kom í frétta-
tilkynningu frá Eimskip í janúar á 
síðasta ári, en samstarfið snýr að því 
að tengja Grænland við alþjóðlegt 
siglingakerfi Eimskips með sam-
nýtingu á plássi í siglingakerfum 
félaganna. Var haft eftir Gylfa Sig-
fússyni, forstjóra Eimskips, þegar 
félögin undirrituðu viljayfirlýsingu 
sín á milli, að sameining á flutnings-
magni skipafélaganna og notkun á 
færri og stærri skipum myndi leiða 
til aukinnar hagkvæmni.

Þrátt fyrir að félögin hafi ráðist í 

fjárfestingar sem nema milljörðum 
króna til þess að gera samstarfið 
mögulegt hefur Samkeppniseftir-
litið ekki enn lagt blessun sína yfir 
það. Forsvarsmenn Eimskips hafa 
óskað eftir því að eftirlitið veiti 
samstarfinu undanþágu á grundvelli 
15. greinar samkeppnislaga en sam-
kvæmt umræddu lagaákvæði getur 
eftirlitið veitt undanþágu fyrir sam-
starfi fyrirtækja sem annars væri 
ólögmætt.

Skilyrði slíkrar undanþágu eru 
meðal annars þau að samstarfið 
stuðli að bættri framleiðslu eða 
dreifingu á vöru eða þjónustu, veiti 
neytendum hlutdeild í ávinningi 
sem af samstarfinu hlýst og veiti 
auk þess viðkomandi fyrirtækjum 
ekki færi á að koma í veg fyrir sam-
keppni.

Ólafur segist lítið geta tjáð sig 
um málið á meðan það er til með-
ferðar hjá samkeppnisyfirvöldum. 
Umrædd gámaskip komi hins vegar 
til landsins um mitt ár 2019, ef áætl-
anir ganga eftir, og fari þá í þjónustu 
félagsins, hvað sem öðru líði.

Samkeppniseftirlitið hefur áður 
komist að þeirri niðurstöðu að Eim-
skip sé í markaðsráðandi stöðu á 
markaði fyrir áætlunarsiglingar til 
og frá landinu.

Samkvæmt gögnum sem Mark-
aðurinn hefur undir höndum 
rekur Eimskip nú flutningakerfi 
sem nemur um 50 prósentum af 
allri flutningsgetu á markaðinum 
til og frá Íslandi. Ef samstarf Eim-
skips og Royal Arctic Line verður 
að veruleika – þannig að félögin 
sameina flutningakerfi sín – gæti 
flutningsgeta fyrrnefnda félagsins 
aukist verulega. Þannig myndu sam-
eiginleg kerfi skipafélaganna tveggja 
búa yfir flutningsgetu upp á 5.326 
gámaeiningar á viku sem yrði þá um 
75 prósent af heildarflutningsgetu 
markaðarins. 
kristinningi@frettabladid.is

Mikil fjárfesting en engin undanþága
Samkeppniseftirlitið hefur ekki veitt fyrirhuguðu samstarfi skipafélaganna Eimskips og Royal Arctic Line undanþágu. Engu að síður  
hafa félögin látið smíða skip sem eiga að verða grundvöllur samstarfsins. Upplýsingafulltrúi segir smíði skipanna óháða niðurstöðunni.

Skipafélögin Eimskip og Royal Arctic Line undirrituðu viljayfirlýsingu árið 2016 um að tengja Grænland við alþjóðlegt 
siglingakerfi Eimskips með samningi um samnýtingu á plássi í siglingakerfum skipafélaganna. Í kjölfarið rituðu félögin 
undir samninga um smíði á þremur nýjum gámaskipum í skipasmíðastöð í Kína. FRéttAbLAðið/Anton bRinK

6,4
milljarðar króna er saman-
lagt samningsverð tveggja 
gámaskipa sem Eimskip 
lætur nú smíða.

Við fjármögnum  
innflutninginn 
fyrir þitt fyrirtæki

Nánari upplýsingar 
má finna á kfl.is

Nýtt öflugt
bókhaldskerfi í skýinu 
frá manninum sem færði 
okkur Dynamics Ax

Prófaðu 
frítt í

30 daga

www.uniconta.is
Lagast að þínum þörfum

Erik Damgaard
Stofnandi Uniconta

Við höldum bara 
okkar striki, enda 

ekkert annað í stöðunni.
Ólafur William Hand, 
upplýsingafulltrúi 
Eimskips

Samkeppniseftir-
litið taldi þörf á 

frekari gögnum og upplýs-
ingum frá fyrirtækjunum.
Páll Gunnar Pálsson, 
forstjóri Sam-
keppniseftirlitsins
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tl.is

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRTORG

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6

Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

REYKJANESBÆR
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1

Sími 431 3333

ECOTANK
KOMINN AFTUR !

ECOTANK PRENTARINN BORGAR SIG
HRATT UPP MEÐ LÁGUM PRENTKOSTNAÐI

FLJÓTUR AÐ BORGA SIG
EPS-ET2650

44.995

PRENTAÐU MIKIÐ OG BORGAÐU LÍTIÐ
Lykillinn að hagkvæmni EcoTank liggur
í stórum blektönkum í stað minni og 
kostnaðarsamari blekhylkja. 

RISA ÁFYLLING AF BLEKI FYLGIR
Í stað minni blekhylkja sem þarf oft að 
skipta um fylgir EcoTank risastór áfylling 
sem dugar flestum heimilum í allt að 2 ár.  

ÁHYGGJULAUS PRENTUN
Í hefðbundnum prenturum klárast blekhylkin oft á versta tíma 
með tilheyrandi óþægindum.  Með EcoTank prentar þú mikið 
magn áhyggjulaus áður en kemur að næstu áfyllingu. 

EcoTank prentarinn frá Epson hefur slegið í gegn vegna hagkvæmni og er nú kominn aftur. Blek fylgir honum sem dugar
í allt að 2 ár. Stórir blektankar í stað hefðbundinna minni blekhylkja.  Þráðlaus prentari sem einnig skannar og ljósritar.



✿   Arðgreiðslur viðskiptabankanna  
í milljörðum króna
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Arion Banki Íslandsbanki Landsbankinn

Mikilvægt samband 
við umheiminn

Fyrirtækjalausnir  
Vodafone
„Í okkar alþjóðlega umhverfi er mikilvægt  
að vera í öflugu síma- og netsambandi. 
Þar höfum við reitt okkur á þjónustu  
Vodafone með góðum árangri.“

Gunnar Már Sigurfinnsson 
framkvæmdastjóri Icelandair Cargo 

Nánar á: vodafone.is/fyrirtaeki

Hættan við strangar 
e i g i n f j á r k r ö f u r 
er sú að atvinnu-
lífið verði of einhæft 
sem magnar upp 
efnahagssveiflur. 

Markmið eftirlitsstofnana ætti fyrst 
og fremst að miða að því að jafna 
sveiflur og dreifa áhættu í atvinnulíf-
inu. Hertar kröfur um eigið fé banka 
ganga í þveröfuga átt. Þetta er mat 
Jóns Daníelssonar, hagfræðings og 
forstöðumanns rannsóknarstofn-
unar um kerfislæga áhættu á fjár-
málamörkuðum við London School 
of Economics.

„Mér hefur fundist stjórnvöld hafa 
gengið allt of langt í að tryggja eigin-
fjárstöðu bankanna í stað þess að 
huga að því hvernig atvinnulíf við 
viljum hafa,“ segir Jón í samtali við 
Markaðinn. Hátt hlutfall eigin fjár 
banka geti aldrei, svo öruggt sé, komið 
í veg fyrir að bankar verði gjaldþrota.

Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri 
Fjármálaeftirlitsins, segir ekki rétt að 
hér á landi séu gerðar mjög miklar 
kröfur til banka um eiginfjárauka 
borið saman við önnur ríki. Engu að 
síður séu skýrar ástæður fyrir því að 
gerðar séu ríkar þjóðhagsvarúðar-
kröfur til íslensku bankanna. „Það eru 
ákveðnir undirliggjandi þættir sem 
gera lánveitingar á Íslandi áhættu-

samari en í mörgum öðrum ríkjum,“ 
segir aðstoðarforstjórinn.

Fram kom í úttekt Markaðarins 
í síðustu viku að þrátt fyrir að gæði 
eigna íslensku viðskiptabankanna 
þriggja – Arion banka, Íslandsbanka 
og Landsbankans – væru meiri en 
víðast hvar annars staðar væri eigin-
fjárhlutfall bankanna með því hæsta 
í Evrópu og vogunarhlutfallið, sem 
reiknast sem eigið fé sem hlutfall af 
heildareignum, umtalsvert hærra en 
hlutfall evrópskra banka.

Skekkja markaðinn
Jón Daníelsson segir að hertar eigin-
fjárkröfur, samkvæmt Basel-regl-
unum sem innleiddar voru í kjölfar 
fjármálakreppunnar 2008, hafi íþyngt 
bönkum allan heim. Þær hafi auk þess 
gert bönkum erfiðara um vik að finna 
leiðir til þess að láta eiginfjárhlutfallið 
líta hærra út en það er í raun og veru.

„Vandamálið við hertum eiginfjár-
kröfum,“ nefnir hann, „er það að því 
strangari sem kröfurnar eru, þeim 
mun dýrara er fyrir banka að veita 
lán. Eigið fé banka er tiltölulega dautt 
fjármagn sem þeir geta til dæmis ekki 
lánað út. Bankarnir verða því af hagn-
aði með því að liggja á eigin fé sem 
dregur auk þess úr þátttöku þeirra í 
efnahagslegri starfsemi.“

Eiginfjárreglurnar geri það að 
verkum að bankarnir leitist í aukn-
um mæli við að lána til verkefna 
og starfsemi sem sé þeim hvað arð-
bærust. Önnur svið sitji á hakanum. 
Afleiðingin geti orðið sú að sum svið 

Hertar kröfur stuðla að samþjöppun
Hagfræðingur við LSE segir að hátt eiginfjárhlutfall banka geti aldrei komið í veg fyrir að þeir fari í þrot. Strangar eiginfjárkröfur stuðli 
að samþjöppun. Aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins sér skýrar ástæður fyrir því að gerðar séu ríkar kröfur til íslenskra banka.

Jón Daníelsson segir hættuna við strangar eiginfjárkröfur vera þá að einhæfni og samþjöppun í atvinnulífinu aukist. Lítil fyrirtæki hafi minna aðgengi að lánsfé en þau hefðu annars haft. FréttABLAðið/ViLheLm

atvinnulífsins búi við ofgnótt af lánsfé 
á meðan önnur svið skortir lánsfé.

„Þetta er spurning sem stjórnvöld 
í Evrópulöndum hafa þurft að spyrja 
sig: Hversu hátt má eiginfjárhlutfall 
banka vera án þess að það fari að 
bitna á hagvexti og dragi úr fjölbreytni 
í atvinnulífi? Hættan er sú að háar 
eiginfjárkröfur stuðli að samþjöppun 
í atvinnulífinu. Að lítil fyrirtæki hafi 
minna aðgengi að lánsfé en þau hefðu 
annars haft og að meira sé lánað til 
stærri fyrirtækja eða fasteignakaupa, 
svo dæmi séu tekin.

Eiginfjárreglurnar geti þannig haft 
ráðandi áhrif á það hvert lánsfé banka 
leitar.

Lendingin á meðal stefnusmiða í 
Evrópu virðist ætla að vera sú að eigin-
fjárkröfur verða ekki hertar mikið 
meira en nú er orðið. Það hefur einn-
ig verið kvartað yfir því hve breyti-
legar reglurnar eru. Að það sé alltaf 
verið að hræra í þeim. Svo virðist sem 
lending sé einnig að nást í þeim efnum 
þannig að það liggi ljóst fyrir til lengri 
tíma hvernig eigið fé banka á að vera 
reiknað út og hvað eiginfjárhlutfallið 
skal vera hátt,“ útskýrir Jón.

Hann segir að hátt hlutfall eigin fjár 
banka geti aldrei, svo öruggt sé, komið 
í veg fyrir að bankar verði gjaldþrota. 
„Það getur ávallt komið það stórt 
áfall að bankar fari á hausinn, sama 

hversu miklu eigin fé þeir búa yfir. En 
kostnaðurinn við að hafa mikið eigið 
fé er einnig gríðarlegur. Þess vegna 
þarf að ná fram eins konar jafnvægi á 
milli þess hversu mikla áhættu bankar 
eiga að taka til þess að geta þjónað 
atvinnulífinu og þess að eiginfjárstaða 
bankanna sé trygg,“ segir Jón.

Of mikið einblínt á fortíðina
„Mér hefur fundist eins og stjórnvöld 
á Íslandi séu – með því að setja strang-
ari reglur en gilda í Evrópu – að reyna 
að byrgja brunninn eftir að barnið er 
dottið ofan í hann. Regluverkið hér á 
landi miðast að mínu mati ekki við 
framtíðina, heldur við það eitt að 
koma í veg fyrir að fjármálahrunið 
2008 geti orðið. En það gerðist. Í stað 
þess að reyna að búa til regluverk 
til þess að koma í veg fyrir að bank-
arnir eins og þeir voru fyrir tíu árum 
geti farið í þrot, þá ættu stjórnvöld að 
reyna að tryggja að bankakerfið sem 
við búum við í dag verði stöðugt og 
geti hjálpað okkur til framtíðar.

Það er of mikil áhersla lögð á að 
reyna að bregðast við einhverjum 
atburðum sem skipta ekki lengur 
máli fyrir framtíðina og of lítil áhersla 
lögð á það hvernig fjármálakerfið geti 

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

n 2016 
n 2017 
n 2018

Jón  
Daníelsson
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iðunn keppir um titilinn Kokkur  ársins um helgina en hún er önnur konan til að komast þetta langt í keppninni sem hóf göngu sína 1994. MynD/STEFÁn

Elskar að elda
Iðunn Sigurðardóttir er einn yngsti yfirkokkur landsins, 
aðeins 23 ára að aldri. Hún tekur þátt í keppninni Kokkur 
ársins sem fer fram í Hörpu á laugardaginn.
Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Helgin verður annasöm hjá 
Iðunni Sigurðardóttur. 
Hún er ein fimm kokka 

sem komnir eru áfram í úrslit í 
keppninni um kokk ársins og er 
önnur konan til að komast í úrslit 
frá því að keppnin hóf göngu sína 
árið 1994.

Matreiðsla hefur lengi verið 
Iðunni hugleikin. Um leið og hún 
lauk námi í faginu bauðst henni 

vinna sem yfirkokkur á splunku-
nýjum veitingastað í miðbæ 
Reykjavíkur, þá rúmlega tvítug. 
Iðunn gat ekki hafnað þessu 
kostaboði og hóf störf hjá Matar-
kjallaranum þar sem hún ræður 
ríkjum í eldhúsinu. „Ég ákvað að 
slá til, enda mikil áskorun að vera 
yfirkokkur en um leið krefjandi og 
skemmtilegt starf. Það fylgir því 
vissulega ábyrgð og ég hef meira 
en matreiðsluna á minni könnu. 
Ég sé um pantanir og pappírsvinnu 
og skipulegg matseðil fyrir staðinn 
nokkra mánuði fram í tímann í 

samvinnu við Ara Frey Valdimars-
son, sem vinnur á móti mér,“ segir 
Iðunn.

lærði að borða fisk
Strax á unga aldri var Iðunn 
ákveðin í að læra matreiðslu en 
henni hefur alltaf þótt skemmti-
legt að elda. Núna hefur eldri 
bróðir hennar fetað í fótspor 
hennar og vinnur í eldhúsi en þau 
systkinin eru frá Oddgeirshólum 
á Suðurlandi. „Við kunnum vel að 
meta íslenskan sveitamat og fjöl-
skyldan tekur slátur á haustin,“ ➛ 

Hreinsum stóla, sófa, dýnur, rúm, 
mottur og margt fleira.

FYRIR EFTIR

Mygluþrif og lyktareyðing á öllum ökutækjum 
og oson-meðferð ef þess þarf.

Eldshöfði 8, 110 Rvk. S: 577-5000

 Við erum á facebook

Verum tímanlega í ár

Hrein húsgögn fyrir vorið



Iðunn valdi að fara á samning á sjávarréttastað til að læra að borða fisk sem nú er í miklu uppáhaldi hjá henni. Hún steikir gjarnan fisk í smjöri og léttsaltar. Úr því verður dýrindismáltíð. MYND/STEFÁN

Bakað blómkál með pestói og valhnetum. 

segir Iðunn sem flutti í bæinn til 
að læra matreiðslu.

Ég fékk samning hjá Fiskfélag
inu og var þar allan námstímann. 
Ég sóttist sérstaklega eftir því að 
fá samning á veitingastað þar 
sem sjávarréttir eru í fyrirrúmi. 
Mér þótti fiskur einstaklega 
bragðvondur og langaði að læra 
að borða hann og það tók ekki 
nema viku hjá Fiskfélaginu,“ rifjar 
hún upp.

Spurð hvaða aðferð sé skotheld 
þegar kemur að því að matreiða 
fisk segir Iðunn að sér finnist 
alltaf heppnast vel að steikja 
hann í smjöri og salta að smekk. 
Hún er almennt hrifin af einfaldri 
matreiðslu þar sem gott hráefni 
fær að njóta sín. „Smjör og laukur 
eru hráefni sem allir ættu að eiga 
því það er hægt að fara langt í 
matreiðslu með þetta tvennt við 
höndina,“ segir hún.

En hvað skyldi vera það furðu
legasta sem Iðunn hefur borðað? 
„Ég fékk einu sinni súkkulaðihúð
að kjúklingaskinn sem var borið 
fram sem konfekt á veitingastað í 
Kaupmannahöfn. Mér fannst það 
dálítið skrítið.“

Uppskriftir og innblástur
Iðunn fær víða hugmyndir að 
nýjum réttum og fylgist vel 
með straumum og stefnum í 
faginu. „Ég fæ innblástur héðan 
og þaðan, svo sem á netinu eða 
þegar ég sé fallega uppstillingu 
á mat. Ég les töluvert af upp
skriftum og matreiðslubókum 
en fer þó ekki eftir annarra 
manna uppskriftum heldur fæ 
hugmyndir út frá þeim og þróa 
áfram. Matreiðslubókin Relæ – A 
Book of Ideas eftir Christian F. 
Puglisi er í miklu uppáhaldi hjá 
mér. Þá fer ég oft út að borða og 
stundum fer ég til útlanda ein
göngu til að fara út að borða. Það 
eru skemmtilegustu utanlands
ferðirnar,“ segir Iðunn.

Framhald af forsíðu ➛

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI
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Bakað blómkál með 
pestói og valhnetum
Blómkál
1 haus blómkál
1 rósmaríngrein
Fínt salt
Brúnað smjör (smjör soðið þangað 
til það byrjar að brúnast)

Skerið blómkálshausinn í tvo til 
fjóra hluta, fer eftir stærð, pakkið inn 
í álpappír með salti, brúnuðu smjöri 
og rósmaríngrein. Bakið við180°C 
í um 20 mín. eða þangað til það er 
hægt að stinga auðveldlega í blóm
kálið.

Pestó
100 g ristaðar furuhnetur
100 g parmesan
5 greinar basil
50 ml olía

100 g klettasalat
Vinnið furuhneturnar og parmesan
ostinn saman í matvinnsluvél 
þangað til það er orðið frekar fínt 
saxað. Setjið klettasalat, basil og olíu 
saman í blandara eða matvinnsluvél 
þangað til það er orðið að mauki. 
Vinnið síðan hnetumixið og basil
maukið saman í matvinnsluvélinni.

Hunangsgljáðar 
valhnetur
50 g valhnetur
5 msk. hunang

Hitið upp í hunanginu í potti, 
bætið valhnetunum út í og hrærið á 
meðan. Setjið síðan á smjörpappír 
inn í ofn á 160°C í 8 mínútur.

Færið blómkálið á disk, setjið 
pestó yfir það og skreytið með hun
angsgljáðum valhnetum.
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Advania býður fjölbreyttar gerðir viðskiptalausna. Frá vinstri: Sigrún Eva Ármannsdóttir, forstöðumaður veflausnasviðs, Lárus Long, forstöðumaður ráðgjafar og verkefnastjórnunar, Auðunn Stefáns-
son, forstöðumaður viðskiptalausna, og Daði Friðriksson, forstöðumaður mannauðslausnasviðs .

Allar stærðir og gerðir 
viðskiptalausna á einum stað
Viðskiptalausnir advania henta bæði stórum og litlum fyrirtækjum. Þúsundir íslenskra fyrirtækja nota 
viðskiptalausnir advania til þess að skapa sér forskot með snjallri notkun á upplýsingatækni . ➛2

Kynningarblað
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Hjá Advania starfa um 630 
starfsmenn, þar af um 218 
við þróun og þjónustu á 

viðskiptalausnum fyrir íslensk 
fyrirtæki. Viðskiptalausnir Advania 
skiptist í fjögur svið, mannauðs-
lausnir, bókhaldslausnir, veflausnir 
og ráðgjöf.

Veflausnasvið Advania hannar 
og býr til aðgengilegar og notenda-
vænar vefsíður fyrir fyrirtæki 
og stofnanir. Hjá Advania starfa 
sérfræðingar í öllu sem snýr að 

vefmálum, svo sem greiningu, for-
ritun, viðmóts- og grafískri hönnun. 
Advania sérhæfir sig einnig í gerð 
vefverslana, uppsetningu á Mínum 
síðum viðskiptavina og hvers kyns 
veflægum sérlausnum.

„Netverslun hefur færst í aukana 
svo um munar og nútímakrafan er 
að viðskiptavinir geti afgreitt sig 
sjálfir um netið. Þetta á bæði við 
um kaup á vörum og síðan aðgengi 
að hinni ýmsu þjónustu viðskipta-
vina sem margir þekkja sem Mínar 
síður. Dæmi um það eru til dæmis 
Mínar síður LÍN. Við getum í raun 

aðstoðað við allt sem viðkemur 
vefnum, svo sem vefstefnugerð, 
þarfagreiningu og að sjálfsögðu 
allt sem viðkemur hönnun og for-
ritun. Við leggjum okkur í líma við 
að skilja þarfir og hvað það er sem 

sérhvert fyrirtæki þarf til að sinna 
sínum viðskiptavinum,“ segir Sigrún 
Eva Ármannsdóttir, forstöðumaður 
veflausnasviðs Advania. Sérfræðing-
ar Advania veita einnig ráðgjöf um 
alla þætti vefsíðugerðar og reksturs, 
hvort sem er verið að skoða ytri vefi, 
innri vefi, vefverslanir, Mínar síður 
eða annað það sem hægt er að setja 
fram á vef.

Komum auga á tækifærin
Advania hefur sett saman teymi 
sérfræðinga í stjórnendaráðgjöf 
sem hafa áratuga reynslu af stefnu-

mótun á sviði upplýsingatækni, 
stafrænnar umbreytingar og innra 
skipulags fyrirtækja. 

Teymið kallast Advania Advice 
og framkvæmir ítarlega greiningu 
á virðiskeðju fyrirtækja. Sér-
fræðingarnir hjálpar til við að 
koma auga á tækifæri til að auka 
rekstrarhagkvæmni.

Meðal sérþekkingar teymisins er 
að búa fyrirtæki undir GDPR, nýja 
persónuverndarlöggjöf. Teymið 
aðstoðar fyrirtækin við að stíga 
fyrstu skrefin og fylgja eftir inn-
leiðingu og að fara eftir lögunum.

Framhald af forsíðu ➛

Hjá Advania starfa sérfræðingar í öllu sem snýr að vefmálum, svo sem greiningu, forritun, viðmóts- og grafískri hönnun. Hér má sjá veflausnateymi Advania samankomið.

Mannauður er mikilvægasta 
auðlind hvers fyrirtækis. 
Viðfangsefnin á sviði 

mannauðsmála eru fjölbreytt og 
spanna allt frá ráðningu starfs-
manns til starfsloka.

„Advania býður fyrirtækjum 
heildarlausnir í mannauðsmálum 
sem veita nauðsynlega yfirsýn og 
spara þannig tíma og fyrirhöfn,“ 
segir Daði Friðriksson, forstöðu-
maður mannauðslausnasviðs Ad-
vania. „Lausnirnar eru annars vegar 
tíma- og viðveruskráningarkerfi, og 
hins vegar launa- og mannauðskerfi 
sem heldur utan um allt sem við-
kemur mannauðnum.“

H3 er heildstætt kerfi sem notað 
er af fjölmörgum fyrirtækjum á 
Íslandi. Það auðveldar ráðninga- 
og launamál en heldur auk þess 
utan um allar nauðsynlegar starfs-
mannaupplýsingar og starfsþróun.

Með kerfinu fylgir rafrænn 
skjalaskápur sem verndar við-
kvæm starfsmannagögn. Kerfið 
hefur öflugar aðgangsstýringar 
sem tryggja að rétta fólkið hefur 
aðgang að réttum upplýsingum og 
aðgerðum.

H3 tekur á móti tíma- og 
launafærslum frá öllum helstu 
viðverukerfum og skilar bókhalds-
færslum til allra bókhaldskerfa. 
Einnig er hægt að framkvæma 
rafrænar skilagreinar á stað-
greiðslu, launatengdum gjöldum 
og launamiðum. Kerfið hentar 
bæði fyrir starfsmenn á tíma-
kaupi og mánaðarlaunum og það 
vistar útreikning á launum niður í 
smæstu einingar.

H3 gerir notendum mögulegt að 
framkvæma faglegar og áreiðan-
legar launaáætlanir. Advania 
hefur einnig þróað viðbót við 
kerfið sem auðveldar fyrirtækjum 
að mæta hinum nýju jafnréttis-
lögum og útrýma kynbundnum 

launamun. Með nýju viðbótinni er 
auðelt að taka út þær upplýsingar 
sem krafist er til að fá jafnlauna-
vottun. Fyrirtækin geta því verið 
viss um að uppgötva kynbundnar 
skekkjur við launaákvarðanir og 
unnið sér svigrúm til að bregðast 
við.

Advania býður einnig úrval 
tímaskráningarlausna fyrir hvers 
kyns fyrirtæki og stofnanir. Bak-
vörður veitir yfirsýn yfir viðveru 
og fjarvistir starfsfólks. Lausnin 
gerir starfsfólki mögulegt að skrá 
viðveru og veitir þeim aðgang að 
skráningum til að yfirfara tíma og 
gera breytingar. Í kerfinu er hægt 
að setja upp vaktaáætlanir og taka 
út vaktaskýrslur starfsmanna.

VinnuStund er vaktaáætlana- og 
viðverukerfi fyrir stærri fyrirtæki 
og stofnanir. Kerfið heldur utan 
um tíma og fjarvistarskráningar 
og er öflugt tól fyrir skipulagningu 
vinnutíma.

Bókhald fyrir stóra og smáa
Advania býður upp á þrjár 
tegundir bókhaldskerfa frá Micro-
soft sem henta öllum gerðum 
fyrirtækja, frá einyrkjum upp í 
stærstu fyrirtæki landsins. TOK 
er öflug og þægileg lausn fyrir 
einyrkja og lítil fyrirtæki. Advania 
setur staðlað kerfi upp án endur-
gjalds og getur afhent til notkunar 
innan 48 klukkutíma. Dynamics 

NAV er alhliða viðskipta- og 
bókhaldskerfi sem hentar jafnt 
millistórum og stórum fyrir-
tækjum í öllum atvinnugreinum. 
Fyrirtæki í fjölþættum rekstri eða 
með alþjóðlega starfsemi, geta 
reitt sig á Dynamics AX. Lausnin 
hentar stórum og umsvifamiklum 
fyrirtækjum sem til dæmis starfa 
á sviði framleiðslu, sölu eða 
þjónustu. Advania hefur þróað 

öflug sérkerfi fyrir allar lausnirnar, 
eins og tengingar við viðskipta-
bankana, sendingu og móttöku 
rafrænna reikninga og margt 
fleira.

Bókhaldskerfin eru skýja-
lausnir sem hægt er að fá aðgang 
að í gegnum mánaðarlega áskrift 
og innifalið í henni eru hugbún-
aðarleyfi og nýjar útgáfur. „Með 
áskriftarfyrirkomulaginu geta 

fyrirtækin einbeitt sér að sinni 
kjarnastarfsemi. Bókhaldskerfin 
eru hýst í öruggu umhverfi og við 
hjá Advania sjáum um daglega 
þjónustu, rekstur, afritun og 
vöktun á undirliggjandi búnaði. 
Viðskiptavinir okkar þurfa því 
ekki að fjárfesta í hugbúnaði- og 
miðlægum vélbúnaði,“ segir Auð-
unn Stefánsson, forstöðumaður 
viðskiptalausna Advania.

Heildarlausn í mannauðsmálum

Netverslun hefur 
stóraukist og 

krafan er að viðskipta-
vinir geti afgreitt sig 
sjálfir um netið.

Advania býður 
fyrirtækjum 

heildar lausnir í mann-
auðsmálum sem veita 
nauðsynlega yfirsýn og 
spara þannig tíma og 
fyrirhöfn.

Við hjálpum þér með vefinn þinn

Advania býður fyrirtækjum heildarlausnir í mannauðsmálum. Daði Friðriksson er forstöðumaður mannauðslausna-
sviðs Advania.
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OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS

LE
N

SK
T 

-V
EL

JUM ÍSLENSKT -

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er á 
innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala



Daníel Már Guð-
mundsson er 
á annarri önn í 
hugbúnaðarverk-
fræði við HR. Hann 
vinnur við hús-
vörslu og sendist 
með pakka með-
fram náminu.

Verkfræði hefur alltaf vakið 
áhuga Daníels Más Guð-
mundssonar og að loknu 

stúdentsprófi frá Kvennaskólanum 
í Reykjavík var hann ákveðinn í 
að leggja stund á fagið. „Mér hefur 
ætíð gengið vel í raungreinum og 
af hverju ekki að sameina það sem 
ég er góður í og hafa möguleika á 
góðri vinnu að námi loknu? Mig 
langaði líka að læra að forrita og 
hugbúnaðarverkfræði sameinar 
þetta allt saman,“ upplýsir Daníel 
Már, sem er mjög sáttur við sitt 
námsval.

„Ég skoðaði nám við marga 
háskóla með opnum huga en 
það var svo ekki fyrr en nokkrum 
dögum áður en umsóknar-
fresturinn rann út að ég sótti um 
inngöngu í nám í hugbúnaðarverk-
fræði bæði við Háskólann í Reykja-
vík og Háskóla Íslands. Ég átti erfitt 
með að gera upp á milli þessara 
tveggja skóla,“ segir Daníel Már en 
hann var í útskriftarferð í Mexíkó 
með Kvennaskólanum þegar hann 
tók endanlega ákvörðun um að 
hefja nám við HR þótt HÍ hafi líka 
komið sterklega til greina.

Fékk skólastyrk
„Góður vinur minn var búinn 
að ákveða að fara í hugbúnaðar-
verkfræði við HR og eftir nokkra 
kokteila á ströndinni sannfærði 
hann mig um að koma líka í þann 
skóla. Nokkru seinna var ég með 
besta vini mínum í London og var 
að furða mig á því að ég hafði ekki 
enn fengið rukkun frá HR fyrir 
skólagjöldunum þegar í ljós kom 
að ég var með nógu háar einkunnir 
úr Kvennó til að fá skólagjöldin 
niðurgreidd á fyrstu önninni. Ég 
fékk tölvupóst um þetta snemm-
sumars sem hafði farið fram hjá 
mér. Þetta kom skemmtilega á 
óvart,“ segir Daníel Már ánægður.

Blanda af verkfræði  
og tölvunarfræði
Þegar Daníel Már er spurður 
hvernig námið sé byggt upp segir 

hann að grunnnám í verkfræði 
sé í raun alls staðar mjög svipað, 
óháð skólum. „Það eru alltaf gerðar 
kröfur um ákveðin fög í verkfræði 
sem þarf að læra og þar eru stærð-
fræði og eðlisfræði í stóru hlut-
verki. Á annarri önn við HR snýst 
námið einna helst um forritun 
og stærðfræðigreiningu, línulega 
algebru, gagnaskipan og hönnun 

hugbúnaðar. Því lengra sem 
líður á námið, þeim mun meira 
tengist það tölvunarfræðinni. 
Hug búnaðar verkfræði er í raun 
skemmtileg blanda af verkfræði og 
tölvunarfræði,“ upplýsir hann.

Húsvörður og pakkasendill
Þótt Daníel Már hafi meira en nóg 
að gera í skólanum vinnur hann 

við húsvörslu í íþróttahúsi Hlíða-
skóla eitt kvöld í viku og auk þess 
keyrir hann út pakka fyrir Póstinn 
einu sinni í viku. „Ég valdi þá daga 
sem ég er ekki lengi í skólanum 
og henta best,“ segir hann og vill 
ekki meina að það komi niður á 
náminu.

Hvað framtíðina varðar segist 
Daníel Már fastlega reikna með að 
fara í framhaldsnám í verkfræði. 
„Það verður að taka mastersgráðu 
til að fá verkfræðigráðuna. Hvert 
ég fer í framhaldsnám er enn óljóst 
en mig langar til Danmerkur þar 
sem ég bjó í sex ár sem barn,“ segir 
hann.

Atvinnumöguleikar  
um allan heim
Hugbúnaðarverkfræði gefur ýmsa 
atvinnumöguleika og segir Daníel 
Már það eitt af því sem hafi heillað 
hann við þessa grein. „Það er 
skortur á tölvumenntuðu fólki um 
allan heim. Ég sé fyrir mér að vera 
ekki bundinn við einn stað heldur 
geti unnið við þetta fag hvar sem 
er í heiminum. Ég er sannfærður 
um að tölvunám almennt sé mjög 
hagnýtt,“ segir hann.

En hvað kom mest á óvart í 
náminu? „Ef ég á að vera alveg 
hreinskilinn, þá er námið erfiðara 
en ég átti von á. Mér hefur alltaf 
gengið vel í skóla en allt í einu 
þurfti ég að hafa fyrir náminu. Það 
kom mér á óvart,“ segir Daníel Már 
að lokum.

Hugbúnaðarverkfræði heillaði

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Hugbúnaðarverkfræði gefur marga möguleika, að mati Daníels Más. MYND/ERNIR

ER ÞITT FYRIRTÆKI AÐ SPÁ Í ÚTVISTUN?

Breið þekking á íslensku atvinnulífi og löng reynsla af því
að bjóða viðskiptavinum okkar lausnir í rekstri og umsjón 

tölvukerfa tryggja þér fyrsta flokks þjónustu.

Hafðu samband og kynntu þér málið.

www.thekking.is

Við erum tölvudeild yfir 400 fyrirtækja,
stofnana og sveitarfélaga.
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Áskrift að Microsoft Dyna-
mics NAV veitir fyrirtækjum 
af öllum stærðum aðgang að 

einu öflugasta bókhaldskerfi sem 
er í boði á markaðnum í dag fyrir 
brot af kostnaði þess að kaupa 
hugbúnað og vélbúnað ásamt 
rekstri og hýsingu eins og var áður 
eini valkosturinn,“ útskýrir Björn 
Þórhallsson, sölustjóri hjá Wise.

Greitt er mánaðarlegt gjald fyrir 
hugbúnað, uppfærslur og hýsingu 
og því er rekstrarkostnaðurinn 
ávallt þekktur. Vistun gagna, 
afritun, öryggisvarnir og SQL 
gagnagrunnur er innifalið í verð-
inu. „Gögnin eru örugg í Microsoft 
Azure, einu öflugasta gagnaveri 
heims. Uppfærslur á hugbúnað-
inum eru innifaldar í stöðluðum 
pökkum og þá getur viðskipta-
vinurinn alltaf verið með nýjustu 
útgáfu af hugbúnaðinum hverju 
sinni,“ segir Björn.

Wise býður staðlaðar Micro-
soft Dynamics NAV lausnir en 
einnig sérlausnir sem auðvelda 
og einfalda daglegan rekstur eins 
og Launa-, Innheimtu-, Banka- og 
Samþykktarkerfi ásamt rafrænum 
reikningum. Wise býður að auki 
upp á sérhæfðar lausnir fyrir 
ýmsar atvinnugreinar og má þar 
nefna WiseFish fyrir sjávarútveg-
inn, sveitarfélagalausnir og fleira.

Áskriftina er því hægt að aðlaga 
hverju fyrirtæki fyrir sig óháð 
stærð fyrirtækja eða flækjustigi.

 „Kröfur viðskiptavina okkar eru 
að hafa góða yfirsýn yfir gögnin og 
geta greint og nálgast þau hvar og 
hvenær sem er. Við bjóðum upp á 
notendavænar lausnir sem veita 
góða yfirsýn,“ segir Björn. „Dyna-
mics NAV kerfið getur notandinn 
nálgast í spjaldtölvu, síma, vafra, 
MacOS eða Windows tölvum. 
Dæmi um lausnir sem notendur 
vilja geta notað í símum eru tíma-
skráningar á verk, samþykkt 
reikninga ásamt aðgangi að stjórn-
endaupplýsingum í PowerBI.“

Fyrst með bókhaldskerfi  
í áskrift 
Wise var með þeim fyrstu á 

markaðinum til að bjóða bók-
haldskerfi í áskrift. Í dag eru 
viðskiptavinirnir fjölmargir víðs 
vegar um heiminn, að sögn Björns. 
Áskrift er orðin algengasta form á 
hugbúnaðarsölu hjá Wise en með 
því hafa fleiri fyrirtæki nú kost 
á heildarlausn fyrir reksturinn á 
sanngjörnu verði. 
„Áskrift er hagkvæmur og þægi-
legur kostur fyrir fyrirtæki af öllum 
stærðargráðum. Hægt er að fjölga 
eða fækka notendum eftir þörfum 
og kostnaður við uppsetningar 
er lítill þar sem engin þörf er á 
kaupum á miðlægum tölvubúnaði 
eða hugbúnaðarleyfum,“ segir 
Björn. 

Á vefsíðu fyrirtækisins www.
navaskrift.is er hægt að velja um 
áskriftarleiðir og panta aðgang að 
hugbúnaðinum. Kerfin eru vottuð 

af Microsoft og innihalda helstu 
lausnir fyrir fjárhag, sölu, innkaup, 
viðskiptamenn og lánardrottna 
ásamt sérlausnum frá Wise sem 
henta flestum fyrirtækjum.

Góð yfirsýn er lykillinn  
að árangri 
Wise býður úrval lausna sem gera 
fyrirtækjum kleift að taka vel 
ígrundaðar ákvarðanir byggðar 
á öruggum upplýsingum og er 
þar helst að nefna Wise Analyzer, 
teninga, Power BI og vöruhús 
gagna. Wise Analyzer er viðskipta-
greindar hugbúnaður sem er hann-
aður af Wise til að tala beint við 
Dynamics NAV. Ekki er þörf á að 
vera sérfræðingur í viðskiptagreind 
(BI) til að nota Wise Analyzer. Hann 
er einfaldur í uppsetningu, not-
endavænn og gerir fleiri notendum 
kleift að vinna með gögn og bæta 
við fyrirspurnum til greiningar. 

„Hvergi eru eins hraðar 
breytingar og í tæknigeiranum. 
Með hverri útgáfu af Microsoft 
Dynamics NAV koma fjölmargar 
nýjungar.  Í nýjustu uppfærslunni 
má sem dæmi nefna sjóðstreymis-
áætlanir, sérsniðin skýrsluútlit, 
Power BI lausnir og margt fleira,“ 
segir Björn.

Fjöldi viðurkenninga  
fyrir starfsemina
Sem einn öflugasti söluaðili 
á Microsoft Dynamics NAV 
viðskiptahugbúnaðinum á 
Íslandi hefur Wise hlotið fjölda 
viðurkenninga fyrir starfsemi sína 
þ. á m. samstarfsaðili ársins hjá 
Microsoft, Fyrirmyndarfyrirtæki 
VR og Framúrskarandi fyrirtæki 
hjá Creditinfo um nokkurra ára bil.

Wise státar af öflugum hópi 
sérfræðinga með áratuga reynslu 
í Microsoft lausnum en starfs-
menn eru 80 talsins á skrifstofum í 
Reykjavík, Akureyri og í Noregi. 

Nánari upplýsingar um starfsemi 
Wise lausna er að finna á vefsíðu 
fyrirtækisins: www.wise.is og www.
navaskrift.is 

„Með skrifstofuna í skýinu“  
bókhalds- og stjórnendalausnir
Skýjalausnir eru allsráðandi í dag og fyrirtækjum sem velja að fara með bókhaldið í skýið fjölgar 
hratt. Wise er leiðandi söluaðili á Íslandi á bókhaldshugbúnaðinum Microsoft Dynamics NAV og 
sérhæfir sig í bókhaldi, ráðgjöf og hugbúnaðargerð ásamt öflugri og persónulegri þjónustu.

Björn Þórhallsson, sölustjóri hjá Wise. MYND/VILHELM

Wise skarar fram úr
Síðastliðin átta ár hefur Creditinfo unnið ítarlega greiningu sem sýnir 
rekstur hvaða íslensku fyrirtækja telst til fyrirmyndar.

Við hjá Wise erum stolt af því að vera í hópi „Framúrskarandi fyrirtækja“ 
árið 2017 en aðeins 2,2% íslenskra fyrirtækja uppfylltu þau skilyrði.

Hvað gerir fyrirtæki framúrskarandi?
l  Er í lánshæfisflokki 1-3
l  Rekstrarhagnaður (EBIT) hefur verið jákvæður þrjú síðustu rekstrarár
l  Ársniðurstaða hefur verið jákvæð þrjú síðustu rekstrarár
l  Eiginfjárhlutfall 20% eða meira þrjú síðustu rekstrarár
l  Eignir a.m.k. 90 m.kr. á síðasta rekstrarári og 80 m.kr. tvö rekstrarár þar á 

undan
l  Framkvæmdastjóri er skráður í hlutafélagaskrá
l  Fyrirtækið er virkt samkvæmt skilgreiningu Creditinfo
l Ársreikningi skilað á réttum tíma
l  Góð samvinna er lykillinn að árangri.
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kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Wise lausnir ehf.  »  Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Þú færð fullbúið bókhaldskerfi með
sérlausnum frá Wise á navaskrift.is

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.



Yfir 
6.000 

fyrirtæki 
nýta sér 
viðskipta-
hugbúnað 
dk og þeim 
fjölgar um 
500 á 
hverju ári.  

Dagbjartur Pálsson framkvæmdastjóri og Hafsteinn Róbertsson, sérfræðingur 
í verslunar- og veitingahúsalausnunum dk. MYND/ANTON BRINK

Sérfræðingur í afgreiðslukerfalausnum nýtir bókhaldskerfið. MYND/ANTONBRINK

dk býður upp á lausnir sem má nálgast samstundis í snjallsímanum, á vefnum 
og spjaldtölvum. Hér er dk afgreiðsluapp, dk stjórnendaapp, dk reikningaapp, 
dk pantanaapp og dk veitingahúsaapp sem hefur notið mikilla vinsælda hjá 
veitingahúsum síðan það kom út. MYND/DK HUGBÚNAÐUR

Hjá dk hugbúnaði starfa 59 manns, þar af 16 í þróunardeildinni, 9 í hýsingardeildinni og 28 í almennri þjónustu. dk er 
í glæsilegu húsnæði við Smáratorg 3 (Deloitte-turninn), á 15. hæð og í Hafnarstræti 53 á Akureyri. MYND/ANTON BRINK

Fyrirtækið dk hugbúnaður er 
leiðandi á sviði 
viðskiptahug-

búnaðar hér á landi 
fyrir allar stærðir 
og gerðir fyrirtækja. 
Fyrirtækið verður 20 ára í 
nóvember og starfsemin hefur 
farið ört vaxandi undanfarin ár. Í 
dag vinna 59 starfsmenn hjá fyrir-
tækinu.

„Rúmlega 6.000 fyrirtæki nýta 
sér viðskiptahugbúnað dk og þeim 
fjölgar um 500 á hverju ári,“ segir 
Dagbjartur Pálsson, en hann er 
framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar 
ásamt bróður sínum, Magnúsi 
Pálssyni.

Margar sérlausnir
„Kerfið okkar er mjög sveigjan-
legt, en takmarkaðir notkunar-
möguleikar eru veikleiki margra 
bókhaldskerfa á íslenska mark-
aðnum og oft er ekki hægt að 
laga hugbúnaðinn að sérþörfum 
fyrirtækja,“ segir Dagbjartur. „Við 
höfum þróað fjölda sérlausna 
fyrir bæði íslenskan og erlendan 
markað. Við erum með framtals-
kerfi fyrir aðila sem eru í fram-
talsgerð, lausnir fyrir almenn 
þjónustufyrirtæki eins og bók-
haldsstofur, endurskoðunarstofur, 
lögfræðistofur og verkfræðistofur. 
Lausnir fyrir verslanir og veitinga-
hús, þar sem við bjóðum margar 
greiðslulausnir. Hótelbókunar-
kerfi, veitingahúsakerfi og versl-
unarkerfi fyrir hótel og gististaði. 
Við erum líka með töluvert mikið 
af sérlausnum fyrir stéttarfélög, 
en þau eru nánast öll með dk hug-
búnað. Síðan erum við með sér-
lausnir fyrir bændur og alla aðila í 
búrekstri sem heitir dkBúbót. Hún 

Áreiðanlegt og 
sveigjanlegt 
bókhaldskerfi
Bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er mjög sveigjanlegt 
og býður upp á sérlausnir fyrir ótal gerðir reksturs. Kerfið 
er áreiðanlegt og fjölbreytt, þúsundir fyrirtækja nýta 
það og viðskiptavinum fjölgar hratt.

gerir bændum kleift að vera með 
margvíslegan rekstur, ferðaþjón-
ustu og alls konar aukabúskap eins 
og sölu veiðileyfa, gröfurekstur, 
skólaakstur og leigu á vélum og 
tækjum, í viðbót við hefðbundinn 
búskap. Svo höfum við líka sér-
lausnir fyrir útgerðir varðandi 
aflauppgjör og sjómannalaun.“

Öflug tól fyrir stjórnendur
„Einn helsti kostur dk viðskipta-
hugbúnaðarins er öflug innbyggð 
greiningartól og stjórnendaverk-
færi,“ segir Dagbjartur. „Greiningar-
vinnslurnar í dk byggja á rauntíma-
gögnum og sýna því stöðuna eins 
og hún er hverju sinni. Með stjórn-
endaverkfærum er mjög auðvelt að 
fylgjast með „stóru myndinni“ og 
bora sig niður eftir upplýsingum 
eftir því sem þörf er á.

dk býður upp á mismunandi sýn 
á gögnin sem svipar til svokallaðra 
OLAP-teninga. Þannig er hægt að 
skoða gögnin út frá mismunandi 
hliðum og skilgreina eigin sýn á 
þau,“ segir Dagbjartur. „Í sölukerf-
inu er hægt að skoða sömu sölu-
gögn út frá tímabilum, viðskipta-
vinum, flokkum viðskiptavina, 

svæðum, vörum, vöruflokkum, 
sölumönnum eða deildum. Kostur-
inn við að hafa þetta innbyggt er að 
það er ekki þörf á neinum hliðar-
kerfum fyrir þessa sýn og ekki þarf 
að passa upp á neinar tengingar 
milli kerfa.

Þessi stjórnendaverkfæri keyra á 
snjallsímum, spjaldtölvum (iPad) 
og gegnum vefinn, þannig að það er 
hægt að nálgast upplýsingar og skrá 
upplýsingar á mjög fjölbreytilegum 
tækjum,“ segir Dagbjartur.

Stærsta hýsingarþjónusta 
landsins
„Við erum með stóra og mikla 
hýsingardeild og rekum skýja-
þjónustu fyrir stór og smá fyrir-
tæki. Við bjóðum fyrirtækjum að 
hafa öll kerfin sín hýst hjá okkur,“ 
segir Dagbjartur. „Það eru margar 
lausnir í boði þar og þetta sparar 
fyrirtækjum mikið í tækjabúnaði 
til að hýsa gögn. Alls nýta um 4.000 
fyrirtæki þessa þjónustu og við 
erum í raun langstærstir í fjölda 
fyrirtækja í þessari þjónustu.

Skýjaþjónustan og bókhalds-
kerfið vinna saman og nánast öll 
fyrirtæki sem eru í hýsingu hjá 

okkur hafa líka aðgang að hug-
búnaðinum okkar þar,“ segir 
Dagbjartur. „Þau geta átt hann 
sjálf og geymt hann hjá okkur eða 
leigt aðgang að honum í áskrift. Þá 
borga þau aukalega fyrir aðgang-
inn.“

Afmælisútgáfa væntanleg
„Það er ýmislegt að breytast í bók-
haldskerfinu,“ segir Dagbjartur. 
„Stefnan er að koma með veglega 
afmælisútgáfu seinnipartinn á 

árinu. Þá kynnum við betur þessar 
nýjungar í kringum snjalltækin 
og veflausnir. Það verður líka nýtt 
andlit á hugbúnaðinum. Við-
mótið breytist örlítið og einhverjar 
vinnslur færast í nýrri búning, en 
margar vinnslur hafa verið að fær-
ast í nýrri búning hjá okkur nýlega 
og við ætlum að klára það endan-
lega í þessari afmælisútgáfu.“ 

Nánari upplýsingar má finna á dk.is
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Síðastliðinn fimmtudag, 
15. febrúar, tók Chrome stórt 
skref sem hundruð milljóna 

notenda hafa þegar tekið með 
því að loka á næstum helming 
auglýsinga. Chrome gengur ekki 
nærri eins langt og þau forrit sem 

Það skiptir máli að 
geta tekið upp 

símann eða sent póst og 
fengið úrlausn sinna 
mála hratt og örugglega. 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Ásgeir Bjarnason er framkvæmdastjóri Corivo sem í fimmtán ár hefur hjálpað 
leiðandi fyrirtækjum í ferðaiðnaðinum að leysa vandamál. MYND/ErNir

Þegar fyrirtæki í ferðaþjónustu 
velja hugbúnað til þess að 
styrkja starfsemi sína og auka 

skilvirkni skiptir miklu máli að 
nota réttu verkfærin,“ segir Ásgeir 
Bjarnason, framkvæmdastjóri 
Corivo. „Úrlausnarefni fyrirtækja í 
almennri smásölu og ferðaþjónustu 
eru að mörgu leyti gjörólík. Þó er 
algengt að ferðaskrifstofur og ferða-
skipuleggjendur séu að nýta sér hug-
búnaðarlausnir sem eru í grunninn 
þróaðar fyrir hefðbundinn smá-
sölurekstur í stað sérhæfðra lausna 
fyrir ferðaþjónustu. Þegar það er 
gert verða oft til ferlar sem eru 
handvirkir og óskilvirkir. Reynslan 
sýnir enn fremur að slíkar lausnir 
geta dregið úr samkeppnishæfni og 
sveigjanleika.“ Ásgeir bendir á að 
með kerfum sem miða að þörfum 
ferðaþjónustunnar er áhersla á 
aukna sjálfvirkni, meiri tengigetu 
við önnur kerfi og betri skilning á 
viðskiptaferlum og þannig styðja 
slík kerfi aukna arðsemi og ánægju 
starfsmanna. „Bætt störf þýða betri 
vinnustað og minni starfsmanna-
veltu,“ bætir hann við.

Sérþekking á þörfum ferða-
þjónustunnar
Sérþekking Corivo byggist á reynslu 
af því að hjálpa leiðandi fyrirtækjum 
í ferðaiðnaðinum að leysa vanda-
mál, komast yfir hindranir og byggja 
tengingar í meira en 15 ár. Starfs-
menn fyrirtækisins hafa samtals 
margra áratuga reynslu af hugbún-
aðarþróun fyrir ferðaþjónustufyrir-

tæki og viðskiptavinir Corivo njóta 
góðs af því hversu mikil þekking 
hefur þar safnast á úrlausnarefnum 
sem tengjast beint daglegum rekstri 
og hversu vel hefur tekist að skil-
greina vinnuflæði og viðskiptaferla í 
íslenskum ferðaiðnaði.

„Það skiptir máli að geta tekið 
upp símann eða sent póst og fengið 
úrlausn sinna mála hratt og örugg-
lega þegar spurningar vakna eða 
vandamál koma upp,“ segir Ásgeir. 
„Okkar viðskiptavinir njóta góðs af 
því að við bjóðum ábyrgð alla leið 
og við skiljum þeirra aðstæður betur 
en aðrir í ljósi reynslunnar.“

Meðal viðskiptavina Corivo 
eru Úrval Útsýn, Sumarferðir, 
Iceland Travel,Vita, Nordic Visitor, 
Terra Nova, WOW, Gaman Ferðir, 
Flugfélagið Ernir, Ferðaskrifstofa 
Akureyrar og Íslenskir fjallaleið-
sögumenn.

Yfirgripsmikil lausn
Corivo Travel Platform (CTP) er 
öflugur hugbúnaður sem sinnir 
þörfum ferðaskrifstofa og ferða-
skipuleggjanda. „Kerfið ræður við 
allar tegundir ferðaþjónustu og hátt 
flækjustig í rekstri,“ segir Ásgeir. 
„Viðskiptavinir geta valið þær 
einingar sem hentar þeirra rekstri og 
greiða aðeins fyrir þá hluta kerfisins 
sem þeir nota svo sem flug, gistingu, 
bílaleigur, lengri og styttri ferðir, 
sem og afþreyingu og tengdar vörur 
og þjónustu. Hugbúnaðurinn hefur 
verið í notkun hjá viðskiptavinum 
frá 2005 og hefur verið þróaður í 

samstarfi við viðskiptavini Corivo, 
sem þýðir að hann er áreiðan-
legur, öflugur og með mikla breidd 
í virkni og dýpt í eiginleikum,“ segir 
Ásgeir og bætir við að CTP leysi vel 
viðskiptaferla sem tengjast vöru-
framboðinu, svo sem sveigjanlegt 
bókunarferli fyrir vef, tengingar við 
birgja, notkun margra gjaldmiðla og 
útgáfu gjafabréfa og afsláttarkóða.“ 
Einnig býður kerfið upp á öfluga 
skýrslugerð og stuðning við við-
skiptagreind, svo stjórnendur þekki 
stöðuna sem best á hverjum tíma.“

Ferðaiðnaðurinn er hvað lengst 
kominn af atvinnuvegum í sölu á 
netinu, en enn eru miklir mögu-
leikar til að auka sjálfvirkni á 
ýmsum sviðum að mati Ásgeirs. 
„CTP er í stöðugri þróunarvinnu og 
þróunarteymið er með mörg járn 
í eldinum, enda á vegferð án enda 
með viðskiptavinum sínum til að 
bæta upplifanir allra sem ferðast til 
eða frá Íslandi.“

Sérhæfðar hugbúnaðarlausnir  
í ferðaþjónustu
Einn af mikilvægustu þáttum varðandi aukna arðsemi er að velja hugbúnaðarlausnir sem auka 
sjálfvirkni og þar af leiðandi arðsemi. Corivo er leiðandi í hugbúnaði fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. 

Chrome dregur úr auglýsingum
Síðastliðinn 
fimmtudag hóf 
Google Chrome 
að loka á síður 
sem birta trufl-
andi eða pirr-
andi auglýsingar 
í þeirri viðleitni 
að draga úr 
fjölda þeirra sem 
hafa komið sér 
upp búnaði sem 
lokar alfarið á 
allar auglýsingar.  

Chrome hefur nú lagt sitt af mörkum 
til að fækka óvelkomnum aug-
lýsingum á netinu. 

hylja hluta af skjánum.
Google greinir síður og varar 

þá sem hafa of uppáþrengjandi 
auglýsingar við afleiðing-

unum og hóta því að loka 
á allar auglýsingar frá 

síðum sem ekki upp-
fylla skilyrðin.

Takmarkið er 
samt ekki að 

uppræta allar 
auglýsingar 
því án þeirra 
myndu vef-
síður eins 
og Google 
missa 
starfs-
grundvöll 
sinn heldur 
aðeins að 
veita þeim 

sem ekki 
vilja sjá 

auglýsingar 
betri þjónustu 

og jafnframt 
auglýsendum. 

Í dag nota 45% 
notenda á aldrinum 

20-33 ára hugbúnað 
sem lokar alfarið á 

auglýsingar og 31% allra 
netnotenda. Með því að draga 

úr óþolandi auglýsingum vonast 
Google til að færri loki á aug-
lýsingar og afnot af síðum eins og 
Google og Facebook geti haldið 
áfram að vera án beinna gjalda 
fyrir notandann.

notendur setja upp og loka yfir-
leitt á allar auglýsingar en þessi 
aðgerð hefur samt mikla merk-
ingu þar sem leitarvél Google er 
í yfirburðastöðu á vefnum bæði 
þegar kemur að tölvum og símum. 
Chrome er hliðið að vefnum í 56% 
tilvika samkvæmt greiningarfyrir-
tækinu StatCounter.

Þessi lokun á auglýsingar er 
ætluð til að losa vefinn við síður 
sem eru ýmist yfirfullar af aug-
lýsingum eða drekkhlaðnar óþol-
andi auglýsingum. Og aðgerðin 
hefur þegar haft áhrif, um 42% 
vefsíðna sem fyrirtækið varaði 
við hafa dregið úr auglýsingum til 
að standast kröfur Google, meðal 
annarra LA Times, Forbes og Chi-
cago Tribune. Talsmaður Google 
segir vilja fyrirtækisins standa til 
þess að veraldarvefurinn sé bæði 
staður þar sem fyrirtæki geti þrif-
ist og skilað hagnaði en jafnframt 
líði notendum vel og vonir standa 
til þess að þessi aðgerð verði til 
þess að jafnvægi verði komið á 
milli þessara þátta. Með því að 
leyfa auglýsingar hafa Facebook 
og Google hagnast gríðarlega án 
þess að þurfa að rukka notendur 
sína um krónu og þannig stuðl-
uðu auglýsingarnar að örum vexti 
og þróun veraldarvefsins. En svo 
virðist sem nú séu þessir risar 
að átta sig á því að það er ekkert 
ókeypis og auglýsingarnar eru 
farnar að kosta notendur meira 
en þeir eru tilbúnir til að greiða.

Vefauglýsingar hafa ýmislegt 

á móti sér. Þær hægja á netinu 
og slafra í sig rafhlöðuhleðsluna 
okkar. Þær safna upp-
lýsingum um hvernig við 
hegðum okkur á netinu 
í þeim tilgangi að 
geta fundið út 
hvaða auglýsing-
um við erum 
líkleg til að 
bregðast 
við. Þær 
geta verið 
truflandi 
og svo 
geta aug-
lýsingar 
einnig 
verið 
farvegur 
fyrir 
árásir 
tölvu-
þrjóta.

Google 
tekur 
ekki beint 
á þessum 
vandamálum 
en þetta er jú 
bara fyrsta skrefið 
og hannað til þess 
að fæla auglýsendur frá 
ákveðnum tegundum af 
auglýsingum. Sem dæmi má 
nefna auglýsingar sem taka meira 
en 30% af símaskjánum, ryðjast 
yfir skjáinn og telja niður tímann, 
myndbönd sem spilast sjálfkrafa 
með hljóði og sprettiglugga sem 
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Þjónusta og langtímasamband 
við viðskiptavini eru mikil-
vægir þættir í rekstri Edico. 

Við viljum að þeir fái fyrsta flokks 
þjónustu og upplifi með sanni að 
við stöndum með okkar lausnum 
um ókomin ár.“

Þetta segir Grétar Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri Edico, sem 
stofnað var árið 2011 en byggir á 
gömlum grunni.

„Við bjóðum vandaðar og 
viðurkenndar sérlausnir til að 
bæta afgreiðslu, upplýsingaflæði 
og þjónustu við viðskiptavini 
verslana, stofnana og fyrirtækja,“ 
segir Grétar um aðalsmerki Edico 
sem hefur vaxið og dafnað frá 
fyrsta degi.

„Dugandi lausnum Edico hefur 
verið vel tekið og landsmenn sjá 
þær hvar sem þeir koma. Til dæmis 
í hillum verslana þar sem eru raf-
rænar verðmerkingar frá Pricer 
og Qmatic-þjónustulausnina sem 
finna má í flestum bönkum og 
stofnunum landsins.“

Meðal vinsælla nýjunga frá 
Edico er alíslenskur hugbúnaður í 
handtölvulausnum.

„Eldri lausnir og tæki voru þung í 
notkun og notendaupplifunin ekki 
nægilega góð. Við nýttum því tæki-
færið og smíðuðum okkar eigin 
hugbúnað með notandann að 
leiðarljósi, í nýju hugbúnaðarum-
hverfi. Nýjar handtölvur eru mun 
handhægari, Android-stýrikerfið 
mun notendavænna og notendur 
upplifa það eins og þeir væru að 
nota sinn eigin snjallsíma,“ segir 
Grétar um handtölvulausnir 
Edico sem þegar eru í notkun hjá 
Krónunni, Olís og fleirum.

QMATIC  
ÞJÓNUSTULAUSNIR
Flestir kannast við að taka miða 
með númeri og bíða svo í róleg-
heitum eftir þjónustu í stað þess að 
standa í langri biðröð. Nú eru vel 
yfir 100 Qmatic-númerakerfi í notk-
un hjá helstu stofnunum, bönkum 
og verslunum, en Qmatic er þó 
miklu meira en númer því hægt er 
að nýta kerfið á mismunandi hátt 
til þjónustu til viðskiptavina.

PRICER RAFRÆNIR  
VERÐMIÐAR
Rafrænar verðmerkingar eru að 
verða algeng sjón í verslunum. Mikil 
samkeppni er á markaði og algengt 
að verð breytist jafnvel daglega. Í 
samanburði við útlönd eru innkaup 
lítil hér á landi og því oftar pantað í 
smærri einingum sem þýðir að verð 
breytast miðað við kostnað og gengi, 
sem getur verið óstöðugt. Því fer 
mikil vinna í að breyta verðmiðum 
sem getur valdið misræmi á milli 
verðs í hillu og á kassa.

SOTI MOBILE MANAGEMENT
Umsjón tölvukerfa hefur breyst 
á undanförnum árum. Snjalltæki 
eru oftar notuð umfram tölvur og 
tengjast mikilvægum kerfum fyrir-
tækja, sem kallar á spurningu um 
hvernig aðgangs- og öryggismál 
eru tryggð. Mörg fyrirtæki, meðal 
annars Icelandair, hafa því valið hið 
trausta og öfluga kerfi Soti Mobi-
control sem gerir þeim kleift að 
aðstoða notendur, stýra aðgengi að 
gögnum og hugbúnaði, og innleið-
ingu á uppfærslum. Soti er leiðandi 
á sínu sviði og kom ekki annað til 
greina en að velja það besta fyrir við-
skiptavini Edico.

ZEBRA
Zebra er leiðandi fyrirtæki á sviði 
límmiðaprentunar, handtölva og 
skanna sem lesa strikamerki. Flestir 
sem vinna á lager og við innkaup 

hafa unnið með lausnir frá Zebra 
sem áður hét Symbol og síðar Mot-
orola. Edico varð nýlega Premium 
Partner hjá Zebra, sem er efsta stig 
samstarfsaðila við fyrirtækið. Það 
er mikil viðurkenning og sýnir 
að Edico vandar til verka og á sér 
ánægða viðskiptavini.

EDICO HANDHELD  
HANDTÖLVULAUSNIR
Mörg fyrirtæki hafa innleitt hand-
tölvulausnir sem auðvelda raun-
tímaskráningu í daglegum rekstri. 
Það getur falist í að taka niður 
sölupantanir, taka á móti innkaupa-
pöntunum, vörutalningu og fleiru. 
Undanfarin ár hefur mikil þróun 
verið á handtölvumarkaðnum og 
hafa kerfin orðið sambærileg við 
hvert annað app sem notendur nota 
í snjallsímum sínum.

Edico hefur unnið með mörgum 
af stærstu fyrirtækjum landsins 
en einnig með minni fyrirtækjum, 
og skalast því lausnir Edico eftir 
starfseminni. Meðal notenda eru 
Krónan, Olís og Icelandair, Papco, 
Medico og Naust Marine. Edico 
Handheld virkar á flestar hand-
tölvur og snjalltæki og getur tengst 
mörgum bakvinnslukerfum.

TÖLVUR FYRIR  
ERFIÐAR AÐSTÆÐUR
Edico býður fartölvur og spjald-
tölvur fyrir þá sem vinna mikið 
utanhúss og við erfiðar aðstæður. 
Búnaðurinn þolir högg, hristing, ryk 
og vatn, ásamt því að hafa bjartari 
skjá til notkunar utandyra. Öflugar 
rafhlöður endast út vinnudaginn og 

auðvelt er að skipta um rafhlöður. 
Edico hefur unnið með Handheld, 
Xplore, Panasonic og Zebra að 
slíkum búnaði.

EDICO VISIT
Gestamóttökulausn Edico Visit er 
kjörin lausn þegar starfsfólk fyrir-
tækja þarf að taka á móti gestum. Þá 
er snertiskjár staðsettur í móttöku 
og tekur á móti gestum sem skrá sig 
inn og velja starfsmanninn sem á að 
heimsækja. Um leið fær viðkomandi 
tölvupóst og sms með upplýsingum 
um gestinn. Edico Visit er víða í 
notkun, í stöðugri þróun og auðvelt 
að bæta við virkni eftir óskum.

VANGUARD VÖRUVERND
Í verslunum skiptir máli að við-
skiptavinir geti handleikið vörur; 
ekki síst ef um tæknibúnað og 
snjalltæki er að ræða. Það eykur 
sölu og upplifun viðskiptavina. Á 
sama tíma þarf öryggi að vera tryggt 
vegna þjófnaðar og tækin að vera 
með rafmagn svo hægt sé að prófa 
þau. Vanguard er leiðandi á markaði 
með lausnir sem eru víða í notkun 
hér á landi, svo sem hjá Vodafone, 
Símanum og Costco.

RFID
RFID eru þráðlaus strikamerki 
sem auka yfirsýn á meðhöndlun 
varnings, eins og í tískuversl-
unum þar sem notkun venjulegra 
strikamerkja nær ekki utan um 
nauðsynlega yfirsýn. Með RFID er 
hægt að gera birgðafærslur með 
því að færa vöruna frá lager og 
inn í verslun, án þess að notast 
við tæki. Það sparar tíma og eykur 
yfirsýn.

QMETER
Viðskiptavinir upplifa þjónustu á 
mismunandi hátt. Til að fá raunhæfa 
mælingu á ánægju þeirra þarf að 
gera hana í rauntíma og helst alltaf. 
Þá er hægt að nota hugbúnaðinn 
Qmeter og hafa spjaldtölvur við 
afgreiðslu eða útgang þar sem við-
skiptavinir svara nokkrum spurn-
ingum. Einnig er hægt að senda 
viðskiptavinum tölvupóst eða sms 
og óska eftir að þeir svari í gegnum 
netið. Qmeter er frábær lausn sem 
stóreykur yfirsýn fyrir stjórnendur.

RE-VISION
Sjálfsafgreiðsla mun aukast í 
verslunum á næstu árum. Í meira 

en áratug hefur Re-vision útvegað 
sjálfsafgreiðslulausnir sem virka 
þannig að viðskiptavinir taka 
handtæki við komu í verslun 
og skanna síðan sjálfir í poka. 
Einnig er hægt að nota snjallsíma 
til verksins. Allt flýtir það fyrir 
afgreiðslu á kassa, sem er vana-
lega leiðinlegasti hluti verslunar-
ferðarinnar. Sjálfsafgreiðsla gefur 
viðskiptavinum aukna yfirsýn yfir 
það sem keypt er, sýnir verð og 
heildarupphæð ásamt því að gefa 
aðgang að öllum tilboðum. Þægi-
legt er að geta útbúið innkaupa-
lista heima og sótt í handtækið 
þegar innkaup fara fram.

NAVORI SKJÁKERFI
Skjákerfi eru notuð til að auka 
sýnileika og upplýsingaflæði til 
viðskiptavina. Notaðar eru raf-
rænar auglýsingar í stað prentaðs 
efnis og með öflugu skjákerfi er 
hægt að tryggja að rétt efni berist á 
réttum tíma fyrir hentugan áhorf-
endahóp. Hægt er að láta kerfið 
velja efni, til dæmis eftir veðurfari. 
Því þarf ekki að hafa áhyggjur af 
prentvillum eða örum verðbreyt-
ingum því jafnóðum er hægt að 
uppfæra upplýsingar án fyrir-
hafnar. Hægt er að fá öfluga skjái 
með frábærri upplausn í öllum 
hugsanlegum stærðum, og því má 
gera ráð fyrir að skjáir verði meira 
áberandi í verslunum landsins á 
næstu árum.

Edico er á Höfðabakka 3. Sími 
5718500. Sjá nánar á edico.isw

Traust og gott langtímasamband
Edico er hratt vaxandi fyrirtæki sem á sér langar rætur á sviði hugbúnaðar og tæknilausna. Edico 
býður fjölbreyttar og dugandi lausnir sem bæta þjónustu, úrræði og afgreiðslu við viðskiptavini. 

Grétar Þorsteinsson framkvæmdastjóri (lengst til vinstri) með starfsmönnum Edico sem hafa að leiðarljósi framúrskarandi þjónustu, úrvals hugbúnað, nýjustu 
tæknilausnir og traust langtímasamband við viðskiptavini. MYND/STEFÁN

Qmatic númerakerfi eru í notkun hjá flestum bönkum og stofnunum. Edico útvegar og þjónustar rafræna verðmiða frá Pricer.
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Einstaka kennarar í grunnskól
um hér á landi hafa prufað sig 
áfram undanfarin ár við inn

leiðingu forritunar í kennslu með 
ýmsum hætti. Forritun er ákveðið 
læsi á þeirri stafrænu öld sem við 
lifum á og eykur skilning grunn
skólanemenda á þeirri tækni sem 
þeir nota dagsdaglega. Hún færir 
nemendur úr því að vera einungis 
notaðir, með því að gefa upp alls 
konar persónulegar upplýsingar 
eða spila tölvuleiki, yfir í að vera 
notendur í merkingunni að skapa 
og gera hugmyndir sínar að gagn
virkum raunveruleika. Það eru því 
nemendur sem stjórna tækninni 
en ekki tæknin sem stjórnar þeim, 
segir Álfhildur Leifsdóttir, kerfis
fræðingur og grunnskólakennari 
við Árskóla á Sauðárkróki síðast
liðinn áratug. „Börn á grunnskóla
aldri eiga flest mjög auðvelt með 
að læra ný tungumál og það sama 
á við um forritunarmál. Hafi þau 
lært eitt forritunarmál eiga þau 
tiltölulega auðvelt með að yfirfæra 
þá þekkingu yfir á önnur for
ritunarmál.“

Þjálfar rökhugsun
Með forritunarkennslu er ekki átt 
við að nemendur læri að skrifa kóða 
á svartan tölvuskjá, segir Álfhildur. 
Hægt er að kenna forritun bæði með 
og án tækni, með öppum, vélmenn
um, Lego og ýmsum tæknibúnaði. 
„Í gegnum fjölbreytta forritunar
kennslu þjálfast bæði rökhugsun og 
lausnamiðuð hugsun. Nemendur 
æfast í samvinnu og þrautseigju 
auk þess sem þeir læra góð vinnu
brögð og að hugsa leið að markmiði 
í litlum skrefum. Forritun er líka 
góð leið til að læra að gera mistök, 
því leiðir að markmiðinu geta verið 
margar og alls ekki sjálfgefið að ná 
réttu leiðinni í fyrstu tilraun. Oft 
finna þeir nemendur sig í forritun 
sem ekki finna sig jafn vel í öðrum 
námsgreinum og þannig getur for
ritun aukið sjálfstraust og áhuga hjá 
þeim einstaklingum.“

Hún segir markmiðið með for
ritunarkennslunni ekki vera að gera 
alla að forriturum heldur að veita 
öllum tækifæri til að kynnast for
ritun. „Rétt eins og allir fá tækifæri til 
að kynnast heimilisfræði, smíðum, 
tónmennt og fleiri greinum á 
grunnskólagöngu sinni. Það verða 

ekki allir trésmiðir þó þeir kynnist 
smíðum í grunnskóla og það sama á 
við um forritunina.“

Vantar forritara
Árskóli hóf tækniinnleiðingu með 
iPad spjaldtölvum árið 2012. Allir 
nemendur hafa nú aðgang að iPad 
spjaldtölvum og Chromebook far
tölvum til náms og eru tæki skólans 
þegar allt er talið fleiri en nem
endur hans, segir Álfhildur. „Árskóli 
stendur framarlega í breyttum 
kennsluháttum með tækni sem 
bæði styrkir einstaklingsmiðað nám 
og getur gjörbreytt námi nemenda 
sem eiga við námserfiðleika að etja. 
Að auki ýta möguleikar tækjanna 
undir sköpun á fjölbreyttan hátt 
þannig að allir nemendur geti nýtt 

styrkleika sína sem best í námi. Það 
þótti rökrétt framhald af tækni
innleiðingunni að innleiða forrit
unarkennslu í skólann og stendur sú 
innleiðing enn yfir.“

Allar spár segja að vöntun á for
riturum og tæknifæru fólki verði 
gríðarleg næstu árin, segir Álfhildur. 
„Talað er um að 65% starfa sem við 
munum sinna eftir 20 ár séu ekki til 
enn þá. Það er þó ekki mín skoðun 
að það sé grunnskólans að „fram
leiða“ rétt vinnuafl fyrir markaðinn. 
Frekar er það hlutverk grunnskólans 
að virkja og styrkja þá þætti sem 
koma til með að efla hvern einstak
ling til að takast á við framtíð sína, 
hvað sem hann kemur til með að 
velja sér. Forritun er frábær leið af 
mörgum mögulegum til að styrkja 
lykilhæfni nemenda og búa þá undir 
framtíðina.“

Þjálfar lykilhæfni
Þar sem forritun er ekki sér fag í 
aðalnámskrá grunnskóla er áskorun 
að gefa forritun pláss í stunda
töflu sem er þétt setin fyrir, segir 
Álfhildur. „En vissulega eru mörg 
hæfniviðmið í aðalnámskrá sem 
hægt er að ná með forritunar
kennslu, hugsanlega á fjölbreyttari 
og skemmtilegri hátt en annars. 
Þau hæfniviðmið er helst að finna í 
stærðfræði, upplýsinga og tækni
mennt og verk og listgreinahluta 
aðalnámskrár og sannarlega er hægt 
að samþætta forritunarkennslu við 
þessi fög.“

Í forritun er unnið með hæfni 
nemenda til að nota þekkingu og 
leikni, draga ályktanir, áræðni til að 
leita nýrra lausna og beita gagn
rýninni hugsun og röksemdafærslu. 
„Það er einnig unnið með hæfni 

nemenda til að vinna sjálfstætt, í 
samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 
Með forritun er því verið að þjálfa 
umfram allt grunnþætti í lykilhæfni 
nemenda samkvæmt aðalnáms
skrá.“

Vantar námsefni
Lítið sem ekkert forritunarnámsefni 
er til á íslensku og þarf sannarlega að 
bæta úr því að sögn Álfhildar. „Það 
eru vissulega talsverðar bjargir með 
efni á ensku en það hentar illa fyrir 
yngstu nemendur grunnskólanna.“ 
Einnig er áskorun að fá kennara til 
að kenna forritun, segir hún. „Það 
þarf áhugasama kennara sem eru 
tilbúnir að læra með nemendum. 
Til þess að þeir fari af stað þarf 
gott utanumhald og aðgang að 
endurmenntun eins og almennt í 
tækni innleiðingu því það er mjög 
mikilvægt að kennarar upplifi sig 
örugga. Þá er fræðsla og tækifæri 
til endurmenntunar algjörlega 
nauðsynleg.“ Sjálf vinnur Álfhildur 
einnig við að heimsækja skóla og 
endurmennta kennara í tækni og 
forritunarkennslu.

Mikil vakning
Hún segist finna fyrir mikilli vakn
ingu innan skólakerfisins varðandi 
forritunarkennslu og margir skólar 
eru að prufa sig áfram í þessum 
efnum þrátt fyrir að engin skýr 
markmið hafi enn verið sett fram af 
Menntamálastofnun hvað forrit
unarkennslu varðar. „Ég myndi vilja 
sjá forritun fá sitt pláss í aðalnám
skrá á næstu árum til að tryggja sess 
hennar innan stundatöflu skólanna. 
Aðgengi að íslensku námsefni þarf 
að aukast sem og áhersla á gott 
utanumhald kennara sem kenna 
forritun, því ég er sannfærð um að 
hvaða kennari sem er getur kennt 
forritun sé áhugi og rétt utanumhald 
til staðar, einfaldlega vegna þess 
að kennarar eru upp til hópa mjög 
góðir í að tileinka sér nýja þekkingu 
og deila henni áfram.“

Ég myndi vilja sjá 
forritun fá sitt pláss 

í aðalnámskrá á næstu 
árum til að tryggja sess 
hennar innan stunda-
töflu skólanna.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Álfhildur Leifsdóttir, kerfisfræðingur 
og grunnskólakennari við Árskóla á 
Sauðárkróki.

OSMO Coding 
er góð leið til 
að kenna yngri 
nemendum for-
ritun. 

Það er óneitanlega gaman að forrita vélmenni eins og Dash og sjá eitthvað gerast um leið og forritunarskipanirnar eru keyrðar.

Forritun styrkir 
grunnskólanemendur
Forritun er frábær 
leið af mörgum 
mögulegum til að 
styrkja lykilhæfni 
grunnskólanem-
enda og búa þá 
undir framtíðina. 
Hún þarf að fá 
pláss í aðalnám-
skrá á næstu árum 
og stórbæta þarf 
forritunarnáms-
efni á íslensku.
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Díana Dögg segir að Premis selji þrjár lausnir sem henti mjög vel fyrir þá sem sjá um starfsmannamál og skipulagningu þeirra innan fyrirtækja. MYND/ERNIR

Hugbúnaður fyrir 
starfsmannatengd mál

Við seljum þrjár 
lausnir sem henta 

þeim sem sjá um starfs-
mannamál og skipulagn-
ingu þeirra innan fyrir-
tækja, hvort sem það snýr 
að daglegum rekstri, 
skemmtunum og félags-
lífi eða menntun starfs-
manna“
Díana Dögg Víglundsdóttir

Premis er 20 ára gamalt 
fyrirtæki með hátt í 60 
starfsmenn sem bæði sinnir 

rekstri og hýsingu upplýsinga-
kerfa og smíðar hugbúnaðar- og 
veflausnir fyrir fyrirtæki. „Í vef- og 
hugbúnaðardeildinni erum við 
17 manns sem vinnum að því að 
hanna og búa til vefi ásamt því að 
skrifa hugbúnaðarlausnir sem við 
seljum út,“ segir Díana Dögg Víg-
lundsdóttir, deildarstjóri vef- og 
hugbúnaðardeildar Premis. „Þetta 
eru allt hugbúnaðarvörur sem eru 

hannaðar, þróaðar og smíðaðar 
af okkur.

Við seljum þrjár lausnir sem 
henta þeim sem sjá um starfs-
mannamál og skipulagningu 
þeirra innan fyrirtækja, hvort 
sem það snýr að daglegum rekstri, 
skemmtunum og félagslífi eða 
menntun starfsmanna,“ segir 
Díana Dögg. „Ein er fyrir innri 
vefi, önnur er námskeiðskerfi og 
sú þriðja er bókunarkerfi sem er 
hægt að nota til að halda utan um 
skipulag á þjónustu tæknimanna 
sem fara á vettvang.“

Aðgengilegt og  
sveigjanlegt fræðslukerfi
„Amon er fræðslu- og nám-
skeiðskerfi sem var gert til að 
sinna fræðslu innan fyrirtækja, 
hvort sem það er nýliðafræðsla, 
námskeið sem varða öryggi eða 
framgang starfsmanna í starfi, 
eða bara einföld þekkingaröflun,“ 
segir Díana Dögg. „Það er hægt að 
fræðast og taka próf inni í kerfinu 
og kerfið sér síðan um að halda 
utan um prófin og allt sem þú 
hefur gert inni í kerfinu. Innan 
kerfisins er líka hægt að búa til 
próf sem eru í texta-, mynda- eða 
myndbandsformi.

Það er hægt að setja öll nám-
skeið og alla fræðslu sem starfs-
fólk þarf inn á Amon,“ segir Díana 
Dögg. „Amon er aðgengilegt hvar 
og hvenær sem er, þannig að 
starfsmaður getur alltaf tekið próf 
eða lesið sér til um vinnuna og 

valið hvort hann skoðar efnið í 
tölvu eða síma.

Amon á að auðvelda þeim sem 
koma að fræðslumálum starfs-
manna að ná til starfsfólksins og 
halda utan um fræðslu þeirra,“ 
segir Díana Dögg. „Það hjálpar 
líka við að ná til starfsfólksins, 
sérstaklega í dreifðri starfsemi, 
þar sem erfitt getur verið að hafa 
sömu kynningar fyrir alla starfs-
menn.“

Fjölhæft alhliða  
bókunarkerfi
„Kettle bókunarkerfið er bókunar-
kerfi fyrir tæknimenn og vett-
vangsþjónustur,“ segir Díana Dögg. 
„Þar er hægt að setja upp dagskrá 
fyrir tæknimenn eða aðra sem 
sinna verkefnum á vettvangi, bóka 
tæknimenn og skipuleggja heim-
sóknir þeirra.

Kerfið er byggt á „framework“ 
sem heitir Jötunn og er smíð-
aður og þróaður af Premis,“ segir 
Díana Dögg. „Hann hefur verið 
undirstaðan fyrir flest okkar kerfi 
síðustu árin og er sérstaklega 
hannaður til að einfalda innsetn-
ingu og birtingu á miklu magni 
gagna. Kerfið er mjög gott í að veita 
mismunandi aðilum ólíka sýn og 
möguleika og öll gögn eru mjög 
aðgengileg.

Kettle er alhliða bókunarkerfi 
sem hefur reynst vel í mismunandi 
umhverfi og aðstæðum. Það hefur 
verið notað fyrir bílaleigur, hjóla-
leigur, kerruleigur, bílastæðaleigur, 

básaleigur og útleigu starfsmanna 
til verkefna,“ segir Díana Dögg.

Til að allir tæknimenn vinni í 
eina og sama kerfinu og hafi sömu 
upplýsingar höfum við útbúið 
sérstakt símaviðmót sem þeir 
geta skráð sig inn á,“ segir Díana. 
„Kerfið er svo í stöðugri þróun og 
mótun og býður sífellt upp á nýja 
möguleika.“

Innri vefur sem  
gefur starfsfólki rödd
„Síðan erum við líka með innri-
vefskerfi. Innri vefurinn okkar 
er skrifaður af okkur og byggir á 
grunni sem hefur verið í stöðugri 

þróun frá 2008,“ segir Díana Dögg. 
„Innri vefir eru náttúrulega oft 
hjartað í fyrirtækjum og eiga að 
vera staður fyrir starfsfólkið til að 
sækja sér þekkingu, skjöl og annað 
sem varðar starfið. En við viljum 
líka að starfsfólk hafi rödd í því 
samfélagi sem vinnustaðurinn er.

Við bjóðum upp á svæði þar 
sem er hægt að spjalla í lok-
uðum hópum, deildartengdum 
hópum, eða hópum tengdum 
áhugamálum, en það er hægt er 
að stofna hópasvæði fyrir sam-
eiginleg áhugamál starfsfólksins, 
svo sem hlaupahópinn, bjóráhuga-
fólkið eða fjallgönguhópinn,“ segir 
Díana.

Svo höfum við vegg sem heldur 
utan um upplýsingagjöf til starfs-
fólks dagsdaglega, viðburða-
kerfi sem skráir alla viðburði og 
námskeið sem standa starfsfólki 
til boða, símaskrá starfsmanna, 
myndagallerí og vaktaskiptakerfi,“ 
segir Díana Dögg. „Það er svo hægt 
að setja „like“ við efni og skilja eftir 
athugasemdir, þannig að starfs-
menn geti rætt sín á milli gegnum 
vefinn.

Innri vefinn er einnig hægt að 
tengja við Amon námskeiðskerfið 
og safna í raun saman allri þekk-
ingu á einn stað,“ segir Díana Dögg. 
„Vefurinn virkar í öllum snjall-
tækjum, hvar og hvenær sem er og 
eru nokkur stór fyrirtæki, eins og 
t.d. N1, HR og Airport Assosiates, 
að nota innri vefinn okkar með 
góðum árangri í dag.“

Premis hannar, 
þróar og selur 
hugbúnaðar- 
og veflausnir 
fyrir fyrirtæki. 
Fyrirtækið býr að 
mikilli reynslu af 
þróun og rekstri 
hugbúnaðar fyrir 
margt sem við-
kemur starfs-
mannamálum og 
skipulagi þeirra.
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Sagt er að Ada hafi 
séð fyrir að fleiri not 

yrðu fyrir vélar eins og 
Charles hafði hannað en 
einungis að reikna út 
tölur.

Líkan af vél Charles Babbage er til 
sýnis í Vísindasafninu í London.

Augusta Ada King, greifynja af 
Lovelace, er talin fyrsti for-
ritarinn en hún gerði forrit 

fyrir reiknivél (analytical engine), 
sem enski stærðfræðingurinn 
Charles Babbage hannaði. Forritið 
átti að láta vélina reikna út röð 
Bernoulli talna en vélin var aldrei 
frágengin og framleidd vegna fjár-
skorts. Á vísindasafninu í London 
má þó sjá prufuútgáfu af vélinni til 
sýnis.

Sagt er að Ada hafi séð fyrir 
að fleiri not yrðu fyrir vélar eins 
og Charles hafði hannað en að 
einungis reikna út tölur og er for-
ritunarmálið Ada nefnt eftir Ödu 
Lovelace.

Ada fæddist árið 1815 og lést 
1852. Hún var mikil áhugamann-
eskja um stærðfræði og hvatti 
móðir hennar hana til þess að læra 
stærðfræði og rökfræði. Móðir 
hennar, Anna Isabella Milbanke, 
óttaðist að Ada myndi þróa með 
sér geðveiki og taldi að stærðfræði 
og rökfræði myndi vinna á móti 
því. Ada var dóttir Byrons lávarðar 

sem móðir hennar taldi geðveikan.
Ada kynntist Charles Babbage 

á unglingsárum gegnum stærð-
fræðiáhugann en sameiginlegur 
vinur þeirra, vísindamaðurinn, 
og kennari Ödu, Mary Sommer-
ville, kynnti þau. Charles er sagður 
upphafsmaður reiknivéla, forvera 
tölvanna. Ada kynntist einnig 
vísindamönnum eins og Andrew 
Crosse, Sir David Brewster, Charles 
Wheatstone og Michael Faraday 
og nýtti sér kynnin til þess að bæta 
við þekkingu sína. Hún umgekkst 
einnig Charles Dickens og lýsti 
sjálf eigin nálgun að vísindunum 
sem „skáldvísindum“ og sjálfri sér 
sem greinanda.

Á árunum 1842 til 1843 þýddi 
Ada grein eftir Luigi Menabrea, 
ítalskan hernaðarsérfræðing, um 
vélina og bætti við hana ýtarlegum 
glósum frá sjálfri sér og vanga-
veltum um samspil samfélags og 
tækni. Greinin er af mörgum talin 
fyrsta tölvuprógrammið, algóritmi 
fyrir vélar, og glósur Ödu mikil-
vægur hluti í sögu tölvunnar.
Heimild wikipedia.org

Fyrsti forritarinn 

Endurútsetning á einum 
þekktasta hringitóni 
Samsung Galaxy símanna 

kemur úr smiðju íslenska tón-
skáldsins Péturs Jónssonar. 
Pétur var fenginn til að endur-
útsetja hringitóninn í tilefni 
af útgáfu á nýjasta síma suður-
kóreska tæknirisans, Galaxy 
S9, sem verður kynntur næst-
komandi sunnudag. Laglínan 
er ein sú þekktasta í heimi og 
heitir Over the Horizon eða 

Handan sjóndeildarhringsins 
og er upphaflega samin af tón-
skáldinu Joong-sam Yun. Heyra 
má og sjá útsetningu Péturs í 
hringitóninum í myndbandi á 
heimasíðunni www.peturjons-
son.is. Í myndbandinu er íslensk 
náttúra í stóru hlutverki en það 
var einmitt ósk forsvarsmanna 
Samsung en hefð er komin fyrir 
því að endurútsetja hringitóninn 
þegar von er á nýjum síma frá 
fyrirtækinu.

Íslendingur endurútsetur frægasta 
hringitón Samsung tæknirisans
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Fólk vill geta gert 
öll sín innkaup á 

netinu og fengið heim og 
þess vegna erum við 
sífellt að auka úrvalið, 
það er lykillinn að vel-
gengni.
Jóhann Þórsson

Heimkaup.is er stærsta netverslun Íslands og býður upp á gríðarlegt úrval. 
MYND/VILHELM

Heimkaup.is er eiginlega með allt frá blýöntum upp í frystikistur.  MYND/VILHELM

Heimkaup.is bjóða meðal annars upp á öll vinsælustu merkin í heimilis-
tækjum. MYND/VILHELMHeimkaup.is hefur tvöfaldast 

undanfarin þrjú ár,“ segir 
Jóhann Þórsson, markaðs-

stjóri Heimkaup.is. Allar 36.000 vör-
urnar sem eru á síðunni eru tilbúnar 
til afgreiðslu samdægurs og fólk 
kann að meta það að fá vörurnar 

frítt heim að dyrum hvar sem það er 
á landinu, það fer vel með hröðum 
lífsstíl, fólk hefur oft ekki mikinn 
tíma aflögu til að fara í búðir. 
Helstu samkeppnisaðilar okkar í 
netverslun eru erlendu risarnir, s.s. 
Amazon og Ali Express.“ Heim kaup.
is varð nýlega hluti af Euronics, 
stærsta innkaupasambandi á raf-
tækjum í heiminum og þau tæki 
eru send heim til viðskiptavina eins 
og aðrar vörur. „Sendlarnir okkar 
hjálpa fólki líka að bera tækin inn. 
Það er alger lúxus að geta keypt 
sjónvarp eða þvottavél í hádeginu 
og fengið tækið heim að dyrum 
um kvöldið. Við erum auðvitað 
með þjónustuaðila fyrir raftækin 
okkar og á þeim er að minnsta kosti 
tveggja ára ábyrgð.“ 

Gríðarlega sterkt dreifikerfi
Jóhann segir að Heimkaup.is hafi 
þróað gríðarlega sterkt dreifikerfi 
á undanförnum árum. „Við erum 
með frábært starfsfólk, ekki síst 
forritara og erum stöðugt að finna 
leiðir til að fækka skrefum, sér-
staklega þeim tæknilegu. Á stærstu 
dögunum erum við að keyra um 
1.000 pakka heim á dag fyrir utan 
það sem fer út á landsbyggðina með 
Póstinum. Stærstu dagarnir eru 
t.d. Cyber Monday en miðað við 
vöxtinn undanfarin misseri mun 
það sem við köllum stóra daga í dag 
verða venjulegir dagar eftir ekki svo 
langan tíma,“ segir Jóhann.

Allt frá Lego kubbum  
til frystikista
En hvað er fólk að kaupa í net-
verslunum? Jóhann segir að það sé 
nauðsynlegt að bjóða allar vörur á 
á netinu. „Fólk vill geta gert öll sín 
innkaup á netinu og fengið heim 
og þess vegna erum við sífellt að 
auka úrvalið, það er lykillinn að 
velgengni. Við erum að fá til okkar 
mjög stór og vinsæl vörumerki, s.s. 
Cintamani, ZO-ON og Lelo sem 
eru mjög  vinsælar unaðsvörur, 
AEG, Electrolux og öll vinsælustu 
merkin í heimilistækjum auðvitað. 
Við erum líka með eitt mesta úrval 
af bókum á landinu. Svo eru snyrti-
vörur og leikföng mjög vinsæl en 
við vorum einmitt að bæta Lego 
og Playmobil úrvalið verulega. 
Eiginlega erum við með allt frá 
blýöntum upp í frystikistur.“

Aukaþjónusta
Jóhann segir að fólk vilji versla á net-
inu af því að það sé þægilegt. „Fólk 
vill líka spara tíma. Við viljum gera 
verslunina enn þægilegri með því 

að veita ýmsa aukaþjónustu. Þannig 
pökkum við  gjöfum inn fyrir fólk og 
setjum grillin saman, svo eitthvað 
sé nefnt. Grillin eru reyndar farin af 
stað – þótt enn sé langt til vors.“ 

Heimkaup.is,  
Amazon Íslands
Heimkaup.is 
er stærsta net-
verslun landsins 
með fjölbreytt 
vöruúrval. Í boði 
eru snyrtivörur, 
bækur, raftæki, 
íþróttavörur, 
tölvur, fatnaður, 
barnavörur og 
leikföng svo eitt-
hvað sé nefnt. 
Heimkaup.is er 
stöðugt vaxandi 
fyrirtæki. 
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Bílar 
Farartæki

100% LÁN
FORD Focus Titanium Dísel 
Sjálfskiptur. Árgerð 2012, ekinn 83 
Þ.KM. Verð 1.890.000. Rnr.159956.

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel 4x4. Árgerð 
2011, ekinn 113 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.150218.

100% LÁN
SKODA Octavia Combi. Árgerð 2013, 
ekinn 99 Þ.KM, dísel, 5 gírar. TILBOÐ 
1.680.000. Rnr.136373.

100% LÁN
SKODA Octavia Combi. Árgerð 2012, 
ekinn 65 Þ.KM, bensín, beinsk. 
TILBOÐ 1.680.000. Rnr.136165.

NÝR BÍLL
KIA Sportage EX+. Dísel, Sjálfskiptur. 
Ný vetrardekk fylgja. Verð 
4.990.000. Rnr.136405.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

KRAFTLYFTINGAMAÐURINN!
 ‘06 JCB 527. EK 7000 VST. SKÓFLA 
FYLGIR. ÁSETT 2.500Þ+VSK. RAÐNR 
#453661. S: 580 8900

BLÁI RISINN!!!
 ‘07 TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 35” 
. EK 218 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK. ÁSETT 
2.680Þ #453584. S: 580 8900

BESTA VERÐIÐ!!!
 ‘11 FORD TRANSIT 280S. EK 
126 Þ.KM, DÍSEL, BEINSK...ÁSETT 
990Þ+VSK #480877. S: 580 8900

4X4 FYRIR KRÖFUHARÐA!!
 ‘13 VW TRANSPORTER 4X4 . EK 144 
Þ.KM, DÍSEL, BEINSK. ÁSETT 1.900Þ 
#453553. S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar

NÝjU SAILUN dEKKIN Á 
FRÁBæRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-þRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, dYRASÍMAR. 
 S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MúRVERK 
- FLoTUN - SANdSpARSL - 

MÁLUN - TRéVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUpUM GULL -  
jÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HúSABYGGINGA. SjÁ NÁNAR 

Á: VIdUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Falleg,reyklaus 2ja herb.íbúð 
70,5 fm í tvíbýli í Hvömmum HFJ 
langtímaleiga,verð 165 þús per 
mán.300 þús trygging,gæludýr 
ekki leyfð.Laus strax,frekari upplýs. 
mgunnarsdottir246@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

www.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar
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Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 15. mars 2018 
kl. 16.00 í Hvammi á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, Reykjavík.

Dagskrá

Hluthafar hafa heimild til að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum og skal 
kröfu þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun sem berast skal stjórn félags- 
ins skriflega eða rafrænt á netfangið stjorn@tm.is í síðasta lagi 5. mars næst- 
komandi.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd.  Um-
boðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð á eyðublaði eða í sam-
ræmi við eyðublað sem aðgengilegt er á vef félagsins – tm.is/fjarfestar. Rafrænt 
umboð skal sent félaginu á netfangið stjorn@tm.is áður en fundur hefst.

Ekki verður unnt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Óski hluthafi 
að taka fyrirfram þátt í atkvæðagreiðslu skriflega og fá sendan atkvæðaseðil skal 
hann gera skriflega kröfu þar um til félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn.  
Að auki er unnt að greiða atkvæði á skrifstofu félagsins á venjulegum opnunar- 
tíma (kl. 09:00 til 16:30) til og með miðvikudeginum 14. mars 2018, en fyrir lokun 
skrifstofunnar þann dag skal einnig skila þangað sendum atkvæðaseðlum. Nánar 
fer um atkvæðagreiðsluna og gildi atkvæða samkvæmt henni eftir reglum félagsins 
um atkvæðagreiðslu utan hluthafafundar, settum af stjórn félagsins 18. desember 
2013.

Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til félagsstjórnar skemmst fimm dögum 
fyrir hluthafafundinn. 

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda 
 lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins.
4. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum.
5. Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu fyrirtækisins.
6. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.  Í fyrsta lagi að við 16. 
 gr. bætist nýr stafliður um yfirlýsingu frambjóðanda til stjórnar um eigið 
 hæfi.  Í öðru lagi að felld verði niður setning í sviga í 1. mgr. 19. gr. 

Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku eyðublaði sem stjórn félagsins lætur í 
té og unnt er að nálgast á vefsíðu félagsins (www.tm.is/fjarfestar).  Í tilkynningunni 
skal veita greinargóðar upplýsingar um þau atriði sem tilgreind eru á eyðublaðinu, 
sbr. 1. mgr. 16. gr. samþykkta félagsins.  Unnt er að senda félagsstjórninni útfyllta 
og undirritaða framboðstilkynningu fyrir lok framboðsfrests með tölvuskeyti á net-
fangið stjorn@tm.is.

Dagskrá aðalfundarins og tillögur sem fyrir hann verða lagðar, svo og aðrar 
nauðsynlegar upplýsingar um fundinn má finna á vef félagsins (www.tm.is/fjarfestar).  
Að auki mun ársreikningur (samstæðureikningur) félagsins, skýrsla stjórnar, skýrsla 
endurskoðenda og tillaga stjórnar um starfskjarastefnu liggja frammi á skrifstofu 
og á vef félagsins hluthöfum til sýnis hálfum mánuði fyrir fundinn. 

Eigi síðar en tveimur dögum fyrir fund verða birtar á vefsíðu félagsins upplýsingar 
um framboð til stjórnar.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á fundinn á fundarstað hálfri klukkustund 
áður en hann hefst og fengið fundargögn afhent.

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.
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 um skilgreiningu á hugtakinu forstjóri.  Í þriðja lagi að frestur til að 
 krefjast hlutfalls- eða margfeldiskosningar verði styttur úr fimm í tvo 
 daga fyrir hluthafafund.   Í fjórða lagi að felld verði niður skilyrði í 26. gr. 
 um tiltekna mætingu hluthafa á hluthafafund þegar kosið er um breyt-
 ingar á samþykktum.  Í fimmta lagi að vísað sé til núgildandi laga um 
 vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 í 27. og 28. gr. í stað eldri laga nr. 
 56/2010.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnar.
8. Kosning stjórnar félagsins.
9. Önnur mál löglega fram borin.

hjálpað því atvinnulífi sem við viljum 
búa við.“

Jafnvægið sé mikilvægast. Regl
urnar þurfi að vera þannig úr garði 
gerðar að bankarnir haldi ekki alfar
ið að sér höndum og forðist að taka 
áhættu. Varhugavert sé þó að ganga of 
langt í þeim efnum. „Mér hefur fund
ist stjórnvöld hafa gengið allt of langt 
í að tryggja eiginfjárstöðu bankanna 
í stað þess að huga að því hvernig 
atvinnulíf við viljum hafa,“ segir Jón 
Daníelsson.

Lækka hraðar en FME bjóst við
Jón Þór segir að á undanförnum 
árum hafi eiginfjárstaða stóru 
bankanna þriggja verið töluvert yfir 
kröfum Fjármálaeftirlitsins. Því sé 
ekki óeðlilegt að bankarnir stefni að 
því að lækka eiginfjárhlutfall sitt.

Bankarnir þrír hafa á síðustu tveim
ur árum greitt samtals 101 milljarð 
króna í arð, bæði reglulegan og sér
stakan, til hluthafa. Stjórnir þeirra 
hafa auk þess lagt til að greiddir verði 
53,4 milljarðar í arð á þessu ári sem er 
umtalsverð hækkun á milli ára.

„Það hefur komið í ljós á síðustu 
dögum og vikum að bankarnir eru 
að færa sig nær kröfum Fjármála
eftirlitsins hraðar en við áttum von á. 
En í öllum tilfellum er eiginfjárstaða 
bankanna í samræmi við kröfur og 
er enginn ágreiningur um þær arð
greiðslur sem tilkynnt hefur verið um 
síðustu daga, svo dæmi sé tekið.

En litið til framtíðar er ljóst að 
við erum að komast í annars konar 
og að einhverju leyti hefðbundnara 
umhverfi. Eiginfjárkröfur Fjármála
eftirlitsins munu þá skipta meira 
máli.“

Jón Þór útskýrir að eiginfjárkröf
urnar, sem gerðar eru til bankanna, 
hafi tekið miklum breytingum í kjöl
far fjármálaáfallsins 2008 með inn
leiðingu Basel III regluverksins. Sem 

Aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins segir kosti felast í innramatsaðferð

Jón Þór Sturluson segir að ýmsir 
kostir séu við svonefndar innra-
matsaðferðir. Í þeim geti falist 
nákvæmari og betri mæling á út-
lánaáhættu að því gefnu að líkönin, 
sem bankarnir nota, uppfylli gæða-
skilyrði og að þeim sé viðhaldið 
með eðlilegum hætti.

Stóru viðskiptabankarnir þrír 
hafa það allir til skoðunar að taka 
upp slíka aðferð, en það er háð 
samþykki Fjármálaeftirlitsins. Þeir 
notast nú við svonefnda stað-
alaðferð til þess að reikna eigin-
fjárhlutfall sitt út. Með upptöku 
innramatsaðferða, sem notaðar 
eru víðast hvar í Evrópu, gæti eigin-
fjárþörf bankanna dregist verulega 
saman.

Jón Þór segir að vogunarhlutfall 
hérlendu bankanna sé mjög hátt 
vegna hárra áhættuvoga þeirra. 
Skýringin sé sú að bankarnir noti 
staðalaðferð við útreikning á 

áhættuvegnu eiginfjárhlutfalli en 
ekki innramatsaðferð.

„Það hafa heyrst áhyggjuraddir 
í mörgum Evrópuríkjum um 
að sumir bankar hafi gengið of 
langt í að lágmarka áhættuvogir 
sínar með notkun eigin líkana. Fyrir 
vikið hefur vogunarhlutfallið víða 
lækkað nokkuð skarpt. En hlutfallið 
hefur minni þýðingu hér á landi, 
að minnsta kosti til fyrirsjáanlegrar 
framtíðar, þar sem áhættuvogir 
bankanna eru háar. Við glímum 
ekki við þennan sama vanda. En 
vogunarhlutfallið gæti farið að 
skipta meira máli ef íslensku bank-
arnir taka upp innramatsaðferðir á 
næstu árum,“ segir Jón Þór.

Jón Daníelsson segir tvenns 
konar sjónarmið togast á í þessum 
efnum.

„Ef bankarnir fá algjört frelsi til 
þess að búa til sín eigin líkön er 
hættan sú að þeir muni smíða líkön 

sem mæla ekki einu sinni áhættu. 
Það er eitthvað sem við viljum 
forðast. Sem dæmi varð UBS-
bankinn gjaldþrota árið 2008 vegna 
þess að hann tók mikla áhættu í 
undirmálslánum í Bandaríkjunum 
en bankinn mældi áhættuna sem 
enga. Áhættan kom ekki fram í 
líkönum bankans. Við viljum að 
bankarnir mæli þá áhættu sem 
byggist upp í þeirra rekstri.

Á hinn bóginn felst einnig hætta 
í því þegar yfirvöld segja bönk-
unum beinlínis hvernig á að mæla 
áhættu. Yfirvöld geta notað ranga 
mælistiku og mælt áhættuna 
rangt. Og ef allir bankar sjá heiminn 
á sama hátt – því þeir mæla áhættu 
á sama hátt – þá munu þeir hegða 
sér eins og það magnar upp efna-
hagssveiflur. Við viljum fremur að 
bankarnir sjái heiminn á mismun-
andi hátt því það jafnar út sveiflur,“ 
nefnir Jón.

dæmi hafi sérstakir eiginfjáraukar 
verið teknir upp en þeir séu hugsaðir 
fyrst og fremst í þjóðhagsvarúðar
skyni. Eru þeir byggðir á mati á áhættu 
af kerfinu í heild, en ekki af einstökum 
bönkum. „Um er að ræða fastan var
úðarauka, kerfisáhættuauka, eiginfjár
auka á kerfislega mikilvæga aðila, sem 
skal endurskoða á tveggja ára fresti, og 
í fjórða lagi sveiflujöfnunarauka sem 
er endurskoðaður ársfjórðungslega 
og tekur mið af stöðu hagsveiflunnar 
á hverjum tíma.”

Haft var eftir Yngva Erni Kristins
syni, hagfræðingi Samtaka fjármála
fyrirtækja, í Markaðinum í síðustu 
viku að það skyti skökku við að Fjár
málaeftirlitið skuli ganga lengra í 
beitingu eiginfjáraukanna en önnur 
Evrópuríki sem við berum okkur 
gjarnan saman við.

Jón Þór segir það ekki rétt. „Við setj
um til að mynda ekki kröfur umfram 
það sem þekkist á Norðurlöndunum, 
að Finnlandi undanskildu. Kröfurnar 
vegna kerfisáhættu eru sambærilegar 
og er sveiflujöfnunaraukinn til dæmis 
hærri í Noregi og Svíþjóð en á Íslandi.“

Hann bendir auk þess á að eigin
fjárkrafa vegna útlánaáhættu stóru 
bankanna, sem falli undir svonefnda 
stoð II, hafi farið lækkandi jafnt og 
þétt á undanförnum árum í takt við 
batnandi eignagæði bankanna. „Það 
er ákveðinn hluti heildarkröfunnar 
sem tengist eignagæðunum með 
beinum hætti og krafan í þeim hluta 
hefur þróast niður á við í tilfelli allra 
stóru bankanna.

Okkar sýn er sú að eignagæði 

bankanna hafi batnað jafnt og þétt frá 
hruni og eru um þessar mundir nálægt 
meðaltali í Evrópu. Það er því ekki rétt 
að halda því fram að við séum á ein
hvern hátt í öfundsverðri stöðu. Þró
unin hefur verið jákvæð – og viljum 
við ekki gera lítið úr því – en það er 
ofsagt að staða bankanna að þessu 
leyti sé betri en víðast hvar annars 
staðar,“ segir Jón Þór.

Lán áhættusamari hér
Hann nefnir að skýrar ástæður séu 
fyrir því að gerðar séu ríkar þjóð
hagsvarúðarkröfur til íslenskra 
banka. „Það eru ákveðnir undir
liggjandi þættir sem gera lánveit
ingar á Íslandi áhættusamari en í 
mörgum öðrum ríkjum. Það hefur í 

grunninn bæði með stærð landsins 
og einhæfni atvinnulífsins að gera.

Flestir mælikvarðar sem meta 
áhættu í útlánum byggja á því 
að lán séu óháð hvert öðru og að 
fjárhæð láns skipti ekki máli. Þess 
vegna eru reiknaðir viðbótarmæli
kvarðar sem meta samþjöppunar
áhættu, annars vegar vegna ein
stakra skuldbindinga og hins vegar 
vegna atvinnugreina og landfræði
legra svæða. Í tilfelli Íslands benda 
umræddir mælikvarðar til þess að 
samþjöppunaráhætta sé tiltölulega 
mikil.

Til viðbótar má vísa til þess að hér 
á landi eru fyrir hendi afar greini
legir undirliggjandi áhættuþættir 
sem gera það að verkum að fylgni 

vanefnda er tiltölulega há. Skýrasti 
þátturinn er íslenska krónan en 
einnig mætti nefna aflabrögð, verð 
á sjávarafurðum og áhuga ferða
manna á að sækja Ísland heim. Allt 
eru þetta undirliggjandi áhættu
þættir sem hafa almenn áhrif á 
útlánagæði í landinu .

Í þriðja lagi ríkir samþjöppun 
í bankakerfinu. Við höfum þrjá 
banka sem hver og einn er það stór 
að áfall eins þeirra getur ógnað 
kerfinu öllu. Það er óvenjumikil 
hætta miðað við flest önnur lönd.

Öll þessi atriði eru í mínum huga 
skýr rök fyrir því að það sé fullt til
efni til þess að beita þjóðhagsvar
úðartækjum í nokkrum mæli hér á 
landi,“ segir aðstoðarforstjóri FME.

Jón Þór  
Sturluson,  
aðstoðarfor
stjóri Fjármála
eftirlitsins.
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Fylgi fjórflokksins frá árinu 2007 

Það er áhugavert að skoða 
breytingar á fylgi stjórnmála-
flokka síðasta áratuginn. Á 
þessu tímabili hafa orðið 

umtalsverðar breytingar á fylgi 

Áratugur breytinga: 
Pólitískt landslag

stærstu stjórnmálaflokka landsins 
eða hins svokallaða fjórflokks sem 
og á fjölda flokka sem bjóða fram 
lista í alþingiskosningum. Gallup 
hefur mælt og birt opinberlega fylgi 
við stjórnmálaflokka frá því á tíunda 
áratugnum og þegar rýnt er í gögnin 
má greina töluverðar breytingar 
síðustu 5-6 árin ef litið er á fylgi við 
fjórflokkinn.

Í alþingiskosningum 2007 fóru 
um 90% greiddra atkvæða til Sjálf-
stæðisflokks, Samfylkingar, Vinstri 
grænna og Framsóknar og höfðu gert 
um nokkurt skeið. Fylgi þessara fjög-
urra flokka í skoðanakönnunum var 
áfram umtalsvert fram til 2012 þegar 
nokkuð fór að draga úr fylgi þeirra en 
um 80% stuðningur var við fjórflokk-
inn það ár. Stuðningur við fjórflokk-
inn minnkaði áfram niður í 70% 
snemma árs 2014 og frá ársbyrjun 
2015 fram á haustið 2016 voru lengst 
af um 55% sem sögðust ætla að kjósa 
einhvern þessara flokka. Það má 
því segja að þær háværu kröfur um 
breytingar í stjórnmálum í kjölfar 
efnahagshrunsins hafi tekið nokk-
urn tíma að koma fram í breytingum 
á fylgi fjórflokksins. Frá kosning-
unum 2016 jókst fylgi fjórflokksins 
aftur og hefur verið í kringum 70% 
frá ársbyrjun 2017.

Nokkrar sveiflur hafa verið á fylgi 
einstakra flokka innan fjórflokksins 
í könnunum Gallup frá 2008 eða um 
15 til 30 prósentustig:
l  Vinstri græn mældust hæst 32% 

í nóvember 2008 og lægst 7% í 
febrúar 2013.

l  Samfylkingin mældist hæst 35% 
í febrúar 2008 og lægst 5% í nóv-
ember 2016.

l  Framsókn mældist hæst 30% í 
apríl 2013 og lægst 7% febrúar 
2008 og í apríl 2016.

l  Sjálfstæðisflokkur mældist 
hæstur 41% í janúar 2008 og 
lægstur 21% í nóvember 2008.

Hvernig vegnaði  
nýjum framboðum?
Áhugavert er að skoða hvernig 
nýjum framboðum hefur vegnað 
og hvort þeim hafi tekist að festa 
sig í sessi í íslenskum stjórnmálum. 
Borgarahreyfingin var afsprengi bús-
áhaldabyltingarinnar og tilkynnti 
framboð sitt til alþingiskosninga í 
febrúar 2009 og var eini flokkurinn 
utan fjórflokksins sem náði manni 
inn á Alþingi. Fylgið óx jafnt og þétt 
í skoðanakönnunum í aðdraganda 
kosninganna og fékk flokkurinn 
7,2% fylgi í kosningunum. Það fjar-

aði þó fljótlega undan fylginu og í 
september 2009 klofnaði flokkurinn.

Mikil gróska var í nýjum fram-
boðum árið 2012, ári fyrir alþingis-
kosningar 2013. Samstaða var stofn-
uð snemma árs 2012 og mældist með 
11% fylgi í skoðanakönnun Gallup 
í febrúar. Flokkurinn missti fylgið 
fljótt og ári eftir stofnun var ákveð-
ið að flokkurinn byði ekki fram í 
alþingiskosningunum. Björt framtíð 
var einnig stofnuð í ársbyrjun 2012 
og fór rólega af stað í skoðanakönn-
unum. Fylgið mældist nokkuð stöð-
ugt í kringum 4-5% fyrstu mánuðina 
en svo sótti Björt framtíð í sig veðrið 
og í ársbyrjun 2013 mældist fylgi 
Bjartrar framtíðar 18,6%, þremur 
mánuðum fyrir kosningar. Flokkur-
inn endaði hins vegar með að fá 8,2% 
fylgi í kosningunum 2013.

Einn af þeim flokkum sem komu 
fram 2013 sker sig frá hinum en það 
eru Píratar. Píratar mældust ekki 
hátt í skoðanakönnunum í upphafi 
en fengu 5,1% fylgi í alþingiskosn-
ingunum 2013. Flokknum óx smám 
saman ásmegin í könnunum og frá 
apríl 2015 til mars 2016 mældist 
flokkurinn með yfir 30% fylgi í könn-
unum Gallup. Eftir því sem nær dró 
alþingiskosningunum 2016 dró 
hins vegar úr fylgi Pírata sem hlutu 
á endanum 14,5% fylgi. Viðreisn og 
Flokkur fólksins buðu í fyrsta sinn 
fram til alþingiskosninga 2016 og 
Miðflokkurinn 2017 og eiga allir þrír 
flokkar fulltrúa á Alþingi í dag.

Í kjölfar efnahagshrunsins var 
ákall um breytingar í samfélaginu og 
endurnýjun stjórnmálanna. Tímabil-
ið einkenndist af gerjun flokkakerfis-
ins, sem náði hámarki fyrir alþingis-
kosningar 2013 þegar alls 11 flokkar 
buðu fram, þar af sjö nýir flokkar. 
Þó dregið hafi úr fjölda nýrra fram-
boða á landsvísu hefur fjöldi flokka 
á Alþingi aftur á móti aldrei verið 
meiri en núna í kjölfar kosninganna 
2017. Fylgi fjórflokksins hefur dalað 
á þessum tíma, sem hefur skapað 
svigrúm fyrir nýja flokka og leiða má 
að því líkur að flokkakerfið sé enn í 
mótun.

Þær háværu kröfur 
um breytingar í 

stjórnmálum í kjölfar 
efnahagshrunsins tóku 
nokkurn tíma að koma fram 
í breytingum á fylgi fjór-
flokksins.
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AÐALFUNDUR REGINS HF.
VERÐUR HALDINN 14. MARS 2018

Stjórn Regins hf. boðar til aðalfundar í félaginu og 
verður hann haldinn í Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúsi, 
í Björtuloftum, Austurbakka 2, 101 Reykjavík, miðviku-
daginn 14. mars 2018 og hefst stundvíslega kl. 16:00.

Dagskrá fundarins er svohljóðandi, sbr. 15. gr. sam-
þykkta félagsins:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. 
starfsár.

2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu 
endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð 
hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.

4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til 
samþykktar.

5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin 
bréfum.

6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar 
hafa borist.

7. Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykkta 
félagsins þess efnis að við greinina bætist 
heimild til stjórnar félagsins til að auka hlutafé 
félagsins um allt að kr. 270.943.956 að nafn-
verði í því skyni að efna kaupsamninga og 
kauptilboð sem félagið hefur gert. Um er að 
ræða samninga vegna fyrirhugaðra kaupa á 
45% hlut í FM-hús ehf. en fyrir á Reginn hf. 55% 
hlut í félaginu. Einnig vegna samninga um kaup 
á dótturfélögum FAST-1 slhf. þ.e. HTO ehf. og 
FAST-2 ehf. Stjórn skal heimilt að nýta heimild 
þessa í einu lagi eða í hlutum. Forgangsréttur 
hluthafa mun ekki gilda um hið nýja hlutafé og 
mun tillagan fela í sér heimild til stjórnar félagsins 
að ráðstafa hlutafénu til að efna framangreindar 
skuldbindingar. Framangreind heimild stjórnar 
skal falla niður þann 1. nóvember 2018. 

8. Kosning félagsstjórnar.

9. Kosning endurskoðanda.

10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir 
næsta kjörtímabil.

11. Önnur mál.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund 
fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt 
eða rafrænt umboð og skal það dagsett. Óskað er eftir 
að umboð berist Regin fyrir dagsetningu aðalfundar 
á reginn@reginn.is og skal það vera undirritað af 

hluthafa eða prókúruhafa. Einnig er fundarmanni 
heimilt að framvísa umboði við mætingu á aðalfund en 
þá skal þess gætt að mæta tímanlega til að hægt sé 
að yfirfara umboð m.t.t. gildis þess. Umboð verða ekki 
afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim 
hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða 
eftir setningu fundarins, hvort heldur sem fyrr er.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til 
meðferðar á aðalfundinum, ef hann gerir skriflega kröfu  
um það til stjórnar áður en tvær vikur eru til 
aðalfundarins. Nánar um heimildir hluthafa til að fá mál 
tekin til meðferðar á fundinum vísast til 18. gr. 
samþykkta félagsins sem finna má á heimasíðu þess, 
www.reginn.is/fjarfestavefur. 

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis  
skriflegar á fundinum ef einhver atkvæðisbærra 
fundarmanna krefst þess. Stjórnarkjör skal jafnan 
vera skriflegt, ef tillögur koma fram um fleiri menn  
en kjósa skal um. Varðandi heimild til að krefjast 
hlutfalls- eða margfeldiskosningar við kjör 
stjórnarmanna vísast til 23. gr. samþykkta félagsins, 
en krafa um það skal hafa borist stjórn félagsins minnst 
fimm dögum fyrir hluthafafund. Ekki verður hægt að 
greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. 
Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að finna á 
heimasíðu félagsins.

Sérstök athygli er vakin á því að samkvæmt 
samþykktum félagsins ber að tilkynna um framboð til 
stjórnar skriflega með minnst sjö sólarhringa fyrirvara 
fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 7. mars  
2018. Framboðum skal skila á skrifstofu Regins hf. 
í Smáralind, 1. hæð, Hagasmára 1, 201 Kópavogi. 
Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar 
eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, 
án tillits til þess hversu margir sækja hann, sbr. 14. gr. 
samþykkta félagsins.

Gögn vegna fundarins eru aðgengileg á skrifstofu 
félagsins í Smáralind, 1. hæð, Hagasmára 1, 201 
Kópavogi og á vefsvæði tengdu aðalfundi á heimasíðu 
félagsins, www.reginn.is/fjarfestavefur, en endanleg 
dagskrá og tillögur verða aðgengilegar a.m.k. tveimur 
vikum fyrir aðalfund, sbr. 18. gr. samþykkta félagsins. 
Aðalfundur félagsins verður án pappírsgagna.

 Kópavogur, 20. febrúar 2018. 
 Stjórn Regins hf.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ólafur  
Elínarson
sviðsstjóri mark-
aðsrannsókna 
Gallup

Jóna Karen 
Sverrisdóttir
viðskiptastjóri 
hjá Gallup

Jón Karl  
Árnason
sérfræðingur á 
greiningarsviði 
Gallup
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Brimborg Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Heimsæktu náttúruna á Volvo V60 Cross Country. 20 cm veghæð, 
há sætisstaða og frábær sæti er draumaþrennan fyrir unnendur 
náttúru og ævintýra. Njóttu náttúrunnar af öryggi. Volvo öryggi!

VERÐ: 5.650.000 KR.

TILBOÐSVERÐ:

4.890.000 KR.

KOMDU Í BRIMBORG OG TRYGGÐU ÞÉR 
VOLVO V60 CROSS COUNTRY Á ÓTRÚLEGU VERÐI

VOLVO V60 CROSS COUNTRY INSCRIPTION D3 
NÚ Á ÓTRÚLEGU TILBOÐI

Volvo V60CC sérstakt tilboð 255x150 20180207.indd   1 07/02/2018   14:43

Það eru mörg viðfangsefnin 
sem stjórnendur fyrirtækja 
og stofnana standa frammi 

fyrir þegar horft er til nánustu fram-
tíðar á vinnumarkaði. Ný kynslóð, 
Z-kynslóðin, er að feta sín fyrstu 
spor á vinnumarkaðnum, kynslóð 
sem hefur alist upp við tækni og 
vísindi allt sitt líf og talar tungumál 
sem eldri kynslóðir eiga erfitt með 
að skilja. Þessi kynslóð gerir aðrar 
kröfur og finnst sjálfsagt að jafnt 
einföld sem flókin verk séu unnin 
með hjálp tölvu, sjálfvirkni eða 
einhvers konar tækni. Margir ótt-
ast þessa þróun og telja að störfum 
komi til með að fækka þó líklegra 
sé að líkt og í fyrri tæknibyltingum 
muni sum störf hverfa en á sama 
tíma skapast ný.

Þeir sem starfa að mannauðs-
málum, bæði hér heima og erlendis, 
hafa mikið rætt um og velt fyrir sér 
framtíð starfa. Á MANNAUÐS-
DEGINUM, árlegri ráðstefnu Félags 
mannauðsfólks á Íslandi var fjallað 
um þetta viðfangsefni út frá ýmsum 
sjónarhornum. Þá gerðu samtök 
mannauðsfólks á Norðurlöndunum 
og Íslandi (European Associasion 
for Personal Management) í sam-
starfi við Ernst og Young nýlega 
rannsókn meðal félagsmanna þar 
sem skoðað var hvaða áskoranir það 
eru sem tæknivæðing framtíðarinn-
ar mun aðallega hafa í för með sér. 
Þær voru: sjálfvirknivæðing starfa, 
sveigjanlegt og alþjóðlegt vinnu-
afl, breytingar í aldurssamsetningu 
vinnuafls og úrvinnsla gagna.

Það kemur kannski ekki á óvart 
að sjálfvirknivæðing starfa var það 
sem flestir töldu vera eitt helsta 
viðfangsefnið. Við sjáum nú þegar 
dæmi þess að tækni sé farin að leysa 

af hólmi verkefni sem mannshönd-
in sinnti áður. Í matvöruverslunum 
erlendis fer afgreiðslufólki á kassa 
fækkandi og sjálfsafgreiðslustöðvar 
orðnar æ meira áberandi. Þá kann-
ast allir við að innritunarborðum 
í flugstöðvum fer fækkandi og far-
þeginn sér sjálfur um að innrita sig 
og farangurinn sinn. Það sem kemur 
á óvart er að aðeins 44% þeirra sem 
tóku þátt í könnuninni telja fyrir-
tækið sitt tilbúið til þess að takast á 
við þessa sjálfvirknivæðingu en 66% 
svarenda telja sig því ekki tilbúna. 
Þessir aðilar þurfa að vakna upp af 
svefninum og átta sig á að framtíðin 
er ekki lengur handan við hornið, 
hún er núna og því þarf að grípa til 
aðgerða.

Sveigjanleiki í starfi og alþjóð-
legra vinnuafl er önnur stór 
áskorun. Yngri kynslóðir hafa ekki 
sömu gildi og fyrri kynslóðir og eru 
óhræddari við að taka að sér styttri 
verkefni og starfa skemur á hverjum 
stað, í stað þess að ráða sig á einn 
vinnustað og vinna þar alla sína ævi. 
Reynslan sýnir að fyrirtæki muni í 
síauknum mæli nýta sér verktaka og 
lausráðið starfsfólk auk samvinnu 
við aðra aðila í sams konar iðnaði. 
Einungis þriðjungur taldi fyrirtækið 
sitt tilbúið fyrir þessar breytingar.

Þriðja áskorunin er breyting á 
aldurssamsetningu vinnuafls. Aldr-
ei fyrr hafa eins margar kynslóðir 
verið saman á vinnumarkaði og 
með bættri heilsu og líðan er fólk 
tilbúið að starfa lengur sem kallar 
á fjölbreyttari kröfur. Meirihluti 
svarenda taldi fyrirtækin vera farin 
að taka tillit til þessara ólíku þarfa. 
Hér á landi sjáum við þessa þróun 
vera að eiga sér stað og má nefna 
tilraunaverkefnið um styttingu 
vinnuvikunnar sem er m.a. ætlað 
að stuðla að jafnvægi milli vinnu og 
einkalífs.

Greining og úrvinnsla gagna 
er stór áskorun því eitt er að afla 
gagna en annað er að geta nýtt það 

forspárgildi sem getur falist í þeim.
Með nýrri tækni og breyttri 

samsetningu vinnuafls eru miklar 
breytingar á vinnumarkaði óhjá-
kvæmilegar. Þetta er þó misjafnt 
eftir atvinnugreinum og almennt 
séð er vitund stjórnenda um þessar 
áskoranir sterk. Niðurstaða rann-
sóknarinnar segir okkur þó að fyrir-
tæki á Norðurlöndum virðast ekki 
vera tilbúin fyrir þessar breytingar 
og geta þeirra til þess að nýta sér 
þær og hagnast á þeim reyndist 
minni en vonast var til.

Hröð breyting á vinnumarkaði

Brynjar Már 
Brynjólfsson 
Félag mannauðs-
fólks á Íslandi 

Sigrún  
Kjartansdóttir
Félag mannauðs-
fólks á Íslandi 

Aðeins 44% þeirra 
sem tóku þátt í 

könnuninni telja fyrirtækið 
sitt tilbúið til að takast á við 
þessa sjálfvirknivæðingu. 

FLOORING SYSTEMS SÍÐUMÚLA 14 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 510 5510
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Stoppar 90% óhreininda
Dyra og hreinsimottur

Laun og árangurstengdar greiðslur 
til Höskuldar H. Ólafssonar, banka-
stjóra Arion banka, námu alls 71,2 
milljónum króna í fyrra og hækkuðu 
um 5,9 milljónir, eða ríflega níu pró-
sent, á milli ára, að því er fram kemur í 
nýbirtum ársreikningi bankans.

Laun og árangurstengdar greiðslur 
til Birnu Einarsdóttur, bankastjóra 
Íslandsbanka, voru 58 milljónir 
króna á síðasta ári og drógust saman 
um tæpar 3 milljónir á milli ára. Þá 

námu laun Lilju Bjarkar Einarsdóttur, 
bankastjóra Landsbankans, 27 millj-
ónum á árinu en þess má þó geta að 
hún tók til starfa um miðjan mars-
mánuð. – kij

Höskuldur með  
71 milljón í laun

Höskuldur H. 
Ólafsson, for-
stjóri Arion banka
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Deutsche Bank segir upp 500 starfsmönnumSkotsilfur

Hátt í fimm hundruð starfsmönnum þýska stórbankans Deutsche Bank hefur verið sagt upp störfum. Uppsagnirnar eru liður í aðhaldsaðgerðum 
bankans sem hyggst draga úr kostnaði sem nemur samtals 3,8 milljörðum evra á árunum 2015 til 2018. Flestir starfsmennirnir sem voru látnir taka 
pokann sinn störfuðu á fjárfestingabankasviði bankans, þar á meðal í markaðsviðskiptum, í Lundúnum og New York. NORDICPHOTOS/GETTY

Íslendingar eru sér á báti meðal 
Evrópuþjóða þegar kemur að 
notkun netbanka. Samkvæmt 

könnun Hagstofu Evrópusam-
bandsins (e. Eurostat) notuðu 93% 
allra Íslendinga netbanka til að 
sinna bankaviðskiptum árið 2017. 
Er þetta hæsta hlutfallið í Evrópu 
en á eftir Íslendingum koma íbúar 
hinna Norðurlandanna ásamt Hol-
lendingum. Íslendingar hafa verið 
fljótir að tileinka sér stafrænar 
lausnir og að mörgu leyti verið í 
farabroddi í þeim efnum. Þetta sést 
meðal annars á því að árið 2007 
notaði um helmingur viðskipta-
vina íslensku bankanna netbanka. 
Á tíu árum er hlutfallið komið yfir 
90%. Helst þessi þróun í hendur við 
öra þróun netbankanna og tilkomu 
nýrra lausna á borð við rafrænar 
undirskriftir. Þetta hefur gert að 
verkum að viðskiptavinir geta sinnt 
fjölbreyttari bankaviðskiptum en 
áður í gegnum netbankana og eiga 

sífellt sjaldnar erindi í útibú bank-
anna.

Könnun Eurostat sýnir að yngri 
kynslóðir á Íslandi nota netbanka 
í miklum mæli til að sinna banka-
viðskiptum. Hér á landi hefur einn-
ig verið ör þróun í nýjum lausnum, 
meðal annars með tilkomu smáfor-
rita sem hægt er að nýta til þess að 
millifæra og greiða fyrir vörur og 
þjónustu. Þessi þróun endurspeglar 
þær kröfur sem yngri kynslóðir gera 
til enn frekari gagnvirkni ásamt 
hraðari og skilvirkari afgreiðslu 
hvenær sem er og hvar sem þau 
eru stödd. Þessi kynslóð stendur 
brátt frammi fyrir þeim stóru fjár-
hagslegu ákvörðunum sem felast í 
lífshlaupi hvers og eins – það er að 
segja kaupum á fasteignum, bif-
reiðum og fleiri meiriháttar fjárfest-
ingum og skuldbindingum sem hafa 

til þessa kallað á umtalsvert papp-
írsflóð og allra handa útréttingar. 
Það eru því ekki bara verslanir og 
afþreyingarfyrirtæki sem þurfa að 
vera tilbúin fyrir fólk sem er með 
tæknina þrædda inn í allan sinn 
hugmyndaheim, alls óhrædd við að 
nýta sér hana, heldur allir sem veita 
einhverja þjónustu.

Krafan er ekki eingöngu að hvers-
dagsleg fjármálaþjónusta færist í 
netbanka og snjalltæki heldur nær 
hún einnig til flestra sviða sam-
skipta einstaklinga við stofnanir 
og fyrirtæki. Hið opinbera líkt og 
einkaaðilar á Íslandi hefur alla 
burði til að koma til móts við þessa 
kröfu og hefur í raun ekkert val 
þar um. Í því skipta rafræn skilríki 
sköpum. Kosturinn við rafrænu skil-
ríkin er að þau gefa færi á rafrænni 
undirskrift sem jafngildir því að 
pappírsgögn séu undirrituð eigin 
hendi. Þannig er hægt að undir-
rita skjöl án þess að mæta á staðinn 
sem felur í sér mikið hagræði bæði 
fyrir notendur og veitendur ólíkrar 
þjónustu.

Árið 2014 undirrituðu SFF og 
fjármála- og efnahagsráðherra vilja-
yfirlýsingu um stóraukna notkun 
rafrænna skilríkja. Síðan hafa fá 
en mikilvæg skref verið stigin til 
þess að fullnýta kosti rafrænna skil-
ríkja. Eitt af þeim markmiðum sem 

stjórnvöld settu sér með viljayfir-
lýsingunni var að gera þinglýsingar 
veðskuldabréfa rafrænar innan 
tveggja ára. Á móti settu Samtök 
fjármálafyrirtækja sér þá stefnu að 
viðskiptavinir fjármálafyrirtækja 
gætu undirritað helstu skjöl með 
rafrænum skilríkum innan tveggja 
ára. Rafrænu undirskriftirnar voru 
þannig forsenda áforma um að 
gera þinglýsingar rafrænar. Hvor-
ugt markmiðið hefur náðst en þó 
hafa einstök fjármálafyrirtæki nú 
rafvætt lánaferla sína að töluverðu 
leyti. Stjórnvöld vinna nú að undir-
búningi lagafrumvarps um rafrænar 
þinglýsingar en í þeirri vinnu er 
mikilvægt að löggjafinn hafi skýra 
framtíðarsýn og hagi lagaumgjörð-
inni þannig að lánveitendum verði 
gert kleift að gefa út veðskjöl á raf-
rænu formi.

Rafrænar undirskriftir og raf-
rænar þinglýsingar geta skilað 
miklu hagræði. Stjórnvöld hafa 
áætlað að sparnaður samfélagsins 
í heild vegna rafrænna þinglýsinga 
geti numið tæpum 400 milljónum 
króna á ári hverju. Það hagræði mun 
skila sér til heimila og fyrirtækja og 
treysta samkeppnishæfni Íslands. 
Það er öllum til hagsbóta og skiptir 
sköpum við að búa til umhverfi 
stjórnsýslu og viðskipta sem kom-
andi kynslóðir munu sætta sig við.

Sóknarfæri í rafrænum viðskiptum
Sparnaður sam-
félagsins í heild 

vegna rafrænna þinglýsinga 
getur numið tæpum 400 
milljónum á ári.

Ég hef  fylgst af áhuga með nýlegum 
fréttum varðandi tilraunaverk-
efni um styttingu vinnuvikunnar 

án launaskerðingar. Reykjavíkurborg 
hóf sína tilraun 2015 á þremur starfs-
stöðvum og hefur smám saman bætt 

við fleiri vinnustöðum í verkefnið. 
Mælingar gefa almennt til kynna góðan 
árangur verkefnisins, svo sem aukna 
starfsánægju meðal starfsmanna og 
meiri framleiðni. Hugsmiðjan kynnti 
einnig nýlega niðurstöður eigin tilraun-
verkefnis til tveggja ára þar sem vinnu-
tími allra starfsmanna var styttur í sex 
klukkustundir á dag úr átta án launa-
skerðingar. Niðurstöður Hugsmiðj-
unnar eru sannarlega jákvæðar: 23% 
meiri framleiðni, 44% færri veikinda-
dagar og starfsánægja mælist 100%. 
Og þrátt fyrir færri vinnustundir hafa 
tekjur Hugsmiðjunnar aukist að sögn 
talsmanna fyrirtækisins.

Ég rannsakaði sveigjanleika á vinnu-
stöðum í doktorsrannsókn minni í 
sálfræði um aldamótin. Þátttakendur 
í rannsókninni voru starfsmenn 
hátæknifyrirtækis í Bandaríkjunum. 
Á heimasíðu fyrirtækisins kom fram 
að starfsmenn hefðu sveigjanleika í 
starfi og tækifæri til jafnvægis á milli 
vinnu og einkalífs. Í viðtölum mínum 
við starfsmenn (flestir sérfræðingar og 
stjórnendur) kom þó í ljós að vinnu-
tími þeirra var almennt langur og 
tækifæri fyrir sveigjanleika lítill. Margir 
unnu 50-60 klukkustundir í viku 
hverri og nokkrir enn meira. Orlofs-
dagar töldu um tvær vikur á ári. Margir 

sögðust vera þreyttir, vinna undir 
miklu álagi og dreymdi um að komast 
snemma á eftirlaun (um 45-55 ára) til 
að sinna hugðarefnum sínum og ná 
meiri hvíld. Svo virtist sem eftirlauna-
draumarnir væru haldreipi þeirra 
í miklu álags- og streituumhverfi. 
Á Íslandi þætti flestum skrýtið að 
ímynda sér eftirlaunaaldur um 45-55 
ára eftir þrotlausa vinnu enda hlýtur 
að vera heilbrigðara að ná meira jafn-
vægi milli vinnu og einkalífs í gegnum 
allan starfsferilinn.

Vonandi þróast íslenski vinnu-
markaðurinn ekki í þá átt sem hér var 
lýst á undan. Oft hefur þó komið fram 

að Íslendingar vinni að jafnaði lengri 
vinnudag en nágrannaþjóðir okkar og 
að framleiðni sé minni. Það er ánægju-
legt að fylgjast með tilraunaverkefnum 
Reykjavíkurborgar og Hugsmiðjunnar 
um styttingu vinnutíma. Eðlilega eru 
áskoranir í slíku ferli og misflóknar 
eftir eðli starfsemi hvers vinnustaðar. 
En fyrstu niðurstöður hljóta að vera 
hvatning fyrir aðra vinnuveitendur. 
Aukin starfsánægja, betri nýting 
vinnutíma (meiri framleiðni) og fleiri 
tækifæri starfsmanna til að sinna fjöl-
skyldu og áhugamálum er sannarlega 
eftirsóknarvert bæði fyrir vinnuveit-
endur og starfsmenn.

Styttri vinnuvika
Rakel  
Heiðmarsdóttir  
eigandi og 
ráðgjafi hjá 
Inventus og 
FKA-félagskona 

Jóna Björk 
Guðnadóttir 
lögfræðingur 
Samtaka fjár-
málafyrirtækja

Loka í Sviss
Fjármálafyrirtækið 
GAMMA Capital 
Management 
hefur aðeins 
dregið saman 
seglin í starfsemi 
sinni erlendis með 
því að loka skrifstofu 
fyrirtækisins í svissnesku borginni 
Zürich. GAMMA hóf starfsemi í Sviss 
á síðasta ári og var Helgi Bergs, sem 
stýrði á sínum tíma fjárfestinga-
bankastarfsemi Kaupþings í Lund-
únum, ráðinn til þess að stýra starf-
seminni. GAMMA opnaði skrifstofu í 
Lundúnum árið 2015 og New York á 
síðasta ári. Gísli Hauksson lét nýverið 
af stjórnarformennsku GAMMA en 
tekið var fram í tilkynningu að hann 
myndi halda áfram að einbeita sér 
að uppbyggingu félagsins á erlendri 
grundu.

Til Landsbréfa
Björn Snær Guð-
brandsson, sem 
hefur á undan-
förnum árum 
gegnt starfi 
forstöðumanns 
eignastýringarsviðs 
Íslenskra verðbréfa, 
hefur tekið til starfa hjá Landsbréfum. 
Mun hann starfa þar sem sjóðstjóri 
í sérhæfðum fjárfestingum. Stutt er 
síðan Brynjar Þór Hreinsson, sem 
hafði einnig starfað hjá ÍV sem for-
stöðumaður sérhæfðra fjárfestinga, 
tók til starfa sem sjóðstjóri hjá Stapa 
lífeyrissjóði. Jóhann Steinar Jóhanns-
son var ráðinn framkvæmdastjóri 
Stapa síðasta haust en áður starfaði 
hann einnig hjá félaginu. Þá sagði 
Sigurður Hreiðar Jónsson, sem var for-
stöðumaður markaðsviðskipta, upp 
störfum hjá fyrirtækinu í nóvember.

Ólík ávöxtun
Hún var afar ólík, 
ávöxtun trygginga-
félaganna Sjóvár 
og TM af eigna-
söfnum sínum 
í fyrra. Á meðan 
ávöxtunin hjá Sjóvá 
var undir væntingum, 
5,9 prósent, var ávöxtun eignasafns 
TM, sem Sigurður Viðarsson stýrir, 
ein sú besta sem sést hefur frá hruni 
eða 14,9 prósent. Þar munar mestu 
um ávöxtun félagsins af óskráðum 
bréfum sem var 29 prósent og má 
einkum rekja til kaupa þess, ásamt 
hópi fjárfesta, á ríflega helmingshlut 
í Stoðum. Ávöxtun TM af skráðum 
bréfum var auk þess afar góð, 22 
prósent, en til samanburðar hækkaði 
hlutabréfavísitala GAMMA um þrjú 
prósent í fyrra.
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DISCOVERY SPORT PURE
Á EINSTÖKU VERÐI

LAND ROVER

Búnaður í PURE útgáfu er m.a.: 17" Odyssey álfelgur, 9 þrepa sjálfskipting, 
stillanlegt Terrain Response drifkerfi, Ebony Tech Velour tauáklæði, upphitað 
stýrishjól og framrúða, bakkmyndavél, 60/40 niðurfellanlegt aftursæti með
fram og aftur færslu, hraðastillir, rafdrifin handbremsa, varadekk og dráttarkrókur.

landrover.is

LAND ROVER DISCOVERY SPORT PURE
VERÐ: 6.190.000 kr.
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 Þetta er hluti af 
endurskipu-

lagningu á eignarhaldi 
sem var óeðlilegt og 
staðið hefur til að 
endurskipuleggja 
lengi.
Höskuldur H.  
Ólafsson,  
bankastjóri  
Arion banka

MarkaðurinnMarkaðurinn
Miðvikudagur 21. febrúar 2018fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is Markaðurinn

Stjórnar-  
maðurinn

@stjornarmadur

15.02.2018

Matvöruverslunin Kostur, sem hætti rekstri í 
desember síðastliðnum, hefur verið tekin 
til gjaldþrotaskipta. Arnar Þór Stefánsson, 
hæstaréttarlögmaður á LEX, var skipaður 
skiptastjóri í þrotabúinu í síðustu viku.

„Nú tekur við hefðbundið ferli. Fyrstu 
athuganir skiptastjóra lúta að færslum sem 
áttu sér stað í aðdraganda þrots. Síðan var 
gengið á vettvang og húsnæðið kannað 
en það var búið að rýma það að öllu leyti. 
Fram undan er meðal annars skýrslutaka 

af fyrirsvarsmanni og frekari gagnaöflun,“ segir Arnar 
Þór í samtali við Markaðinn.

Fram hefur komið að fyrrverandi starfsmenn telja 
sig eiga inni laun hjá versluninni. Auk þess skuldaði 
verslunin leigu vegna húsnæðis. Arnar Þór segir að 
umfang krafna eigi eftir að koma í ljós þegar tveggja 

mánaða kröfulýsingarfrestur rennur út. Verslun 
Kosts í Kópavogi var lokað 12. desember eftir ríflega 

átta ára rekstur, en Jón Gerald Sullenberger, eigandi 
verslunarinnar, sagði þá að koma Costco til landsins 
hefði kippt grundvellinum undan rekstrinum. – kij

kostur tekinn til gjaldþrotaskipta

Jón Gerald  
Sullenberger.

Umboðsaðili Jeep - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.jeep.is
www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

FLAGGSKIPIÐ FRÁ JEEP
GRAND CHEROKEE SUMMIT
DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ.
8 GÍRA SJÁLFSKIPTING

®

JEEP GRAND CHEROKEE SUMMIT VERÐ FRÁ 11.990.000 KR.
Hátt og lágt drif, loftpúðafjöðrun, fjarlægðarstilltur hraðastillir, 20” álfelgur, 8,4” snertiskjár, lykillaust aðgengi og ræsing, rafdrifin 
sportsæti frammi í með hita og kælingu, sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með loftkælingu, upphitaðir hliðarspeglar, regnskynjari, 
panorama opnanlegt glerþak, leðurinnrétting, rafdrifinn afturhleri, íslenskt leiðsögukerfi, akgreinavari, árekstrarvari, blindhornsvörn, 
leggur sjálfur í stæði, Harmon Kardon hljómflutningstæki, 19 hátalarar o.fl. 

Umfram í SUMMIT SIGNATURE: Platinum útlit, dökk gráar Gunmetal álfelgur, upplýst Summit merki í hliðarfölsum, Platinum 
grill og afturljós, Signature lúxusinnrétting, Blue-Ray DVD með 2 skjáum aftur í, 2x þráðlaus heyrnartól og fjarstýring. 
Verð: 13.590.000 kr. TILBOÐ: 12.590.000 kr.

®

Þorsteinn Víglundsson, þingmaður 
Viðreisnar, telur það ekki ganga að 
þingmenn setji sér sjálfir reglur um 
fríðindi sem ganga mun lengra en 
þær sem standa almennum skatt-
greiðendum til boða. Þorsteinn tekur 
dæmi um að aki þingmaður sannan-
lega vegna vinnu sinnar 30 þúsund 
kílómetra fái hann endurgreitt ríflega 
milljón krónum meira en almenningi 
væri heimilt að þiggja sem skatt-
frjálsan ökutækjastyrk fyrir sama 
akstur. Þetta er einn angi málsins 
sem vitaskuld þarf að uppræta.

Eitt er að krefjast endurgreiðslu 
samkvæmt kerfi sem augljóslega er 
gallað, en annað að misnota kerfið og 
fá með því óréttmætar endurgreiðsl-
ur. Ásmundur Friðriksson gerðist 
augljóslega sekur um þetta, enda 
sýndu samtök bifreiðaeigenda fram 
á að Ásmundur fékk endurgreiðslur 
sem nema um tveimur og hálfri millj-
ón króna hærri upphæð en áætlaður 
rekstrarkostnaður bíls Ásmundar 
yfir tólf mánaða tímabil. Ásmundur 
tók með öðrum orðum samsvarandi 
upphæð ófrjálsri hendi úr ríkiskass-
anum, eða sem nemur tæplega fjögur 
hundruð þúsund krónum útborg-
uðum aukalega á mánuði.

Nú eru fjölmörg dæmi þess að þing-
menn eða opinberir starfsmenn hafi 
misnotað almannafé. Ekki eru nema 
nokkur ár síðan breskir þingmenn 
voru dæmdir í allt að átján mánaða 
fangelsi fyrir fjársvik og órétt-
mæta reikningagerð, það er að láta 
almenning endurgreiða sér kostnað 
sem annaðhvort tengdist ekki starfi 
þeirra eða var ekki til staðar. Ekki 
er heldur langt síðan Árni Johnsen, 
samflokksmaður Ásmundar, var 
dæmdur í fangelsi fyrir brot í opin-
beru starfi. Ekki verður í fljótu bragði 
séð að grundvallarmunur sé á að 
taka byggingarefni ófrjálsri hendi 
eða beinharða peninga líkt og í til-
viki Ásmundar. Fræðimenn á borð 
við Jón Þór Ólason, lektor við HÍ, 
virðast á sama máli, en Jón Þór hefur 
látið hafa eftir sér að röng skráning í 
akstursbók geti talist til fjársvika. 

Þorsteinn Víglundsson hefur vita-
skuld rétt fyrir sér. Nauðsynlegt er að 
reglur um starfskostnað þingmanna 
verði endurskoðaðar. Það er ekki 
síður nauðsynlegt að fólkið í landinu 
fái á tilfinninguna að misgjörðir þing-
manna, eins og annarra, hafi afleið-
ingar. Engu að síður virðast þing-
menn ófáanlegir til að tala hreint út 
um málið. Getur verið að skýringin sé 
sú að misjafnir sauðir finnist í mörgu 
fé þvert á flokkslínur? Vonandi ekki, 
en Alþingi þarf að bregðast snagg-
aralega við. Mál þeirra sem verst hafa 
hagað sér, eins og Ásmundar, geta svo 
gengið sinn gang í kerfinu.

afleiðingar



Atvinna

 Atvinna í boði

Verkamaður / 
ByggingarVinna

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

nemi í húsasmíði
Heimaás óskar eftir að ráða nema 

á samning í húsasmíði. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

 Atvinna óskast

VanTar Þig smiði, 
múrara, mÁLara eða 

aðra sTarFsmenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

smiðir - Verkamenn 
- múrarar- 

LagersTarFsmenn
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá - Frítt söluverðmat

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Glæsilegt og virðulegt 161,9m2 einbýlishús á frábærum stað 
við Bjarnarstíg 12, 101 Reykjavík. Húsið er í mjög góðu ástandi, 
jarðhæðin var steypt 1983 og þá var húsið flutt á staðinn og 
allt endurbyggt. Húsasmíðameistari hefur haldið húsinu vel 
við síðan. Lóðin er gróin og hefur henni verið haldið við af 
garðyrkjumanni. Bílastæði er inn á lóð.  
Sjá nánari í sölulýsingu. 
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson löggildur 
fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56, 
gunnlaugur@fastko.is

Bjarnarstígur 12, 101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Opið hús miðvikudaginn 21. feb. á milli kl. 17.00 og 18.00

Aflamark Byggðastofnunar
– boð um samstarf  

Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu viðbótar- 
aflaheimilda á eftirtöldum stöðum:

• Tálknafirði í Tálknafjarðarhreppi
• Þingeyri í Ísafjarðabæ
• Flateyri í Ísafjarðarbæ 
• Suðureyri í Ísafjarðarbæ
• Drangsnesi í Kaldrananeshreppi
• Grímsey í Akureyrarbæ
• Hrísey í Akureyrarbæ
• Raufarhöfn í Norðurþingi
• Bakkafirði í Langanesbyggð
• Djúpavogi í Djúpavogshreppi 

vegna sex næstu fiskveiðiára - frá og með  fiskveiðiárinu 2018/2019 
að telja. 

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggðastofnunar, 
www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið  
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 föstudaginn 9. mars 2018.   
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason sérfræðingur á  
þróunarsviði.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

 

Efnistaka í Stapafelli, Súlum og Rauðamel 
á Reykjanesi. 
Mat á umhverfisáhrifum. Kynning á drögum að 
matsáætlun og athugasemdafrestur.  

Drög að tillögu að matsáætlun, athugasemdafrestur frá 21. 
febrúar til og með 7. mars 2018. 

Efnistaka hefur átt sér stað í Stapafelli og nágrenni frá því um 
árið 1950 og í Rauðamel frá árinu 1972. Vegna breytts 
lagaumhverfis og til að festa námurnar í sessi sem 
framtíðarefnistökustað er nú nauðsynlegt að fjalla um 
námuvinnsluna í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum 
nr. 106/2000. 

Um er að ræða tvö aðskilin efnistökusvæði úr tveim ólíkum 
jarðmyndunum og því þurfa bæði efnistökusvæðin að fara í 
umhverfismat. 

Drög að tillögu að matsáætlunum eru nú birt til kynningar á 
heimasíðu verkfræðistofunnar EFLU, www.efla.is. 

Allir geta gert athugasemdir við drögin. Koma skal 
athugasemdum til Snævarrs Arnar Georgssonar hjá 
verkfræðistofunni EFLU á netfangið 
snaevarr.georgsson@efla.is. Skriflegar athugasemdir skal 
merkja „Efnistaka í Stapafelli og Súlum á Reykjanesi“ og/eða  
„Efnistaka í Rauðamel á Reykjanesi“ og senda til Snævarrs Arnar 
Georgssonar, EFLA Verkfræðistofa, Höfðabakka 9, 110 
Reykjavík. 

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu   

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Þjónustumiðstöð Í Landmannalaugum  
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  21. mars 
2018. 

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

Atvinna

Fasteignir Tilkynningar

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

Tilboð

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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tímamót

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Sæmundur Hafsteinn 

Jóhannesson
Sóltúni 25, Selfossi,

verður jarðsunginn frá Selfosskirkju 
föstudaginn 23. febrúar kl. 14.00. 
Þeim sem vildu minnast hans  
er bent á Parkinsonsamtökin.

G. Magnea Magnúsdóttir
Magnús Orri Sæmundsson Guðrún Gísladóttir
Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir

Katla Magnea, Stígur og Flóki

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Ólafur Þór Jóhannsson 
Búðardal,

lést 14. febrúar. Útförin fer fram frá 
Hjarðarholtskirkju laugardaginn  

  24. febrúar kl. 14.00

Fyrir hönd aðstandenda,
Anna Ragnheiður Hallgrímsdóttir

(Stella)

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Ingibjörg Björgvinsdóttir

lést 14. febrúar sl.  
Hún verður jarðsungin frá Hólaneskirkju 

 á Skagaströnd laugardaginn 24. febrúar  
 kl. 14.00. Minningarathöfn verður í 

Lindakirkju í Kópavogi laugardaginn 3. mars kl. 16.00.

Steindór Haraldsson
Aðalheiður Steindórsdóttir Stefán Halldórsson

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Pétur Sigurðsson
efnafræðingur, Funafold 48,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 
fimmtudaginn 15. febrúar.  

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 22. febrúar kl. 13.00.

Jóhanna Ólafsdóttir
Helgi Pétursson Guðný Unnur Jökulsdóttir
Tryggvi Pétursson Kristín Hrönn Guðmundsdóttir
Þorkell Pétursson

og barnabörn.

Ástkær fósturfaðir minn,
Einar Ólafsson

Ólafsvöllum 17, Stokkseyri,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
laugardaginn 10. febrúar. Útförin fór 

fram í kyrrþey að ósk hins látna. Þökkum 
innilega samúð og hlýhug, sérstakar þakkir 

fær starfsfólk Heilbrigðisstofnunar Suðurlands fyrir góða 
umönnun og gott viðmót.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigrún Kristín Hilmarsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Svava Brynjólfsdóttir
áður til heimilis að Langagerði 28,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju 
fimmtudaginn 22. febrúar kl. 13.00.

Kristinn Á. Guðjónsson
Ómar Kristinsson Kristín Geirsdóttir
Hörður Kristinsson Rut María Jóhannesdóttir
Pálmi Kristinsson Salóme Tynes
Svandís Kristinsdóttir Sveinn Bragason
 Reynir Holm

barnabörn og barnabarnabörn.

Yndislegi drengurinn okkar,
Henrik Bjarnason

Álftamýri 69, Reykjavík,
lést miðvikudaginn 14. febrúar.

Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
föstudaginn 23. febrúar kl. 13.00. Þeim 

sem vilja minnast hans er bent á Styrktarsjóð 
Barnaspítala Hringsins.

Elísabet Guðrún Björnsdóttir Bjarni Jónsson
Björn Elí Bjarnason
Vigdís Harðardóttir Gestur Gíslason
Björn A. Harðarson Nanna Ólafsdóttir
Lilja Árnadóttir Jón Bjarnason
langafar og aðrir aðstandendur.

Málþingið okkar sem 
stendur frá 14.30 til 
17.30 í dag  snýst um 
mikilvægi orðabóka til 
að byggja brýr milli 

menningarheima. Þar verður fjallað 
um fjölbreytt efni úr fortíð og nútíð,“ 
segir Þórunn Elísabet Bogadóttir, kynn-
ingarstjóri hjá Veröld – húsi Vigdísar. 
Hún segir einkunnarorð alþjóðadags 
móðurmálsins snúast um að viðhalda 
fjölbreytni tungumála og ýta undir 
fjöltyngi, það séu líka meginmarkmið 
Vigdísarstofnunar svo að allt passi þetta 
saman.

Þetta er líka stór dagur í öðru tilliti 
fyrir stofnunina eins og Þórunn Elísa-
bet lýsir. „Veröld er að taka á móti 
stóru safni alls konar orðabóka, líklega 
einu stærsta orðabókasafni í heimi 
sem Vigdísarstofnun er að fá til varð-
veislu frá Þýskalandi. Það eru sam-
tökin InfoTern sem afhenda það. Þetta 
er fyrsta flokks safn og margar orða-

bókanna eru tví- og margmála, þann-
ig að  bæði er um að ræða stærstu 
tungumál heims en  líka mörg 
minna þekkt tungumál frá öllum 
heimshornum.“ Hún segir safnið verða 
til sýnis að loknu málþinginu og bætir 
við að boðið verði upp á veitingar.

Þá bendir Þórunn Elísabet líka á 
að dagurinn sé upphafið að mánuði 
fjöltyngis og   fleiri viðburðir verði  í 
framhaldinu, bæði á vegum Veraldar – 
húss Vigdísar, Borgarbókasafnsins og 
Móður máls, samtaka um tvítyngi.

Þess má geta í framhaldinu að 
alþjóðadegi móðurmálsins verður sér-
staklega fagnað í Menningarhúsinu 
Gerðubergi næsta laugardag. Þá verður 
þar Café Lingua fyrir alla fjölskylduna 
undir yfirskriftinni Tungumálatöffarar 
og töfrandi tónar á Borgarbókasafninu. 
Þar verður hægt að taka þátt í tungu-
málasmiðju og karókíi þar sem tungu-
málin fá að njóta sín. 
gun@frettabladid.is

Einstakt safn orðabóka
Alþjóðadagur móðurmálsins er í dag. Í Veröld – húsi Vigdísar verður málþing um 
mikilvægi orðabóka um leið og tekið er á móti einu stærsta orðabókasafni heims.

Þórunn Elísabet er kynningarstjóri 
Veraldar – húss Vigdísar.

Þessi mynd barst frá Gerðubergi í tilefni tungumálavikunnar.
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Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts ástkærs 

eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Guðna Alberts Guðnasonar
hjúkrunarheimilinu Eyri, Ísafirði.

Starfsfólk hjúkrunarheimilisins á Eyri fær 
sérstakar þakkir fyrir umhyggju og umönnun.

Júlíana Kristín (Stella) Jónsdóttir og fjölskylda.

Elskuleg móðir okkar,
Ester Sigurbjörnsdóttir 

frá Hornafirði, 
er látin.  

Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 23. febrúar kl. 13.00.

Ólafía Sveinsdóttir
Haukur Sveinsson

 Jón Árni Sveinsson
og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Ingibjörg Magnúsdóttir

lést 13. febrúar á hjúkrunarheimilinu 
Hömrum í Mosfellsbæ.  

Útförin fer fram frá Lágafellskirkju 
föstudaginn 23. febrúar klukkan 15.

Valdimar Tryggvason
Magnús Már Valdimarsson Pia Nyvang Kristensen
Tryggvi Már Valdimarsson Guðný Þórsdóttir 
Þórey Valdimarsdóttir Gunnar Geir Ólafsson
Rannveig Rut Valdimarsdóttir Kristbjörn Þór Bjarnason

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður,  

afa og langafa,
Jóns Þorleifssonar

Sérstakar þakkir fær starfsfólkið á 
hjúkrunarheimilinu Mörk, Suðurlandsbraut 

22, fyrir umhyggju og góða umönnun síðustu árin.

Unnur Halldórsdóttir (Lilla)
Anna Pálína Jónsdóttir Hörður Sigurðsson
Halldór Þór Jónsson Anna Valgarðsdóttir
Hulda Hrönn Jónsdóttir Ragnar Ragnarsson
Jóna Bára Jónsdóttir

barnabörn og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, afi og langafi,

Sigurbjörn Eldon Logason 
múrarameistari og  
myndlistarmaður,  

Fannafold 66a, Reykjavík,
 lést fimmtudaginn 15. febrúar á líknardeild 

Landspítalans. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 2. mars kl. 13.

Bjarnveig Karlsdóttir
Áslaug Jóna Sigurbjörnsdóttir Jón Logi Sigurbjörnsson
Karl Rúnar Sigurbjörnsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

 Vigdís Eiríka Helgadóttir
Þórustöðum 7, Eyjafjarðarsveit,

 andaðist á heimili sínu þann  
16. febrúar. Útför fer fram frá 

Akureyrarkirkju föstudaginn 23. febrúar 
kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hennar er 

bent á Heimahlynningu á Akureyri.
 

Helgi Örlygsson
Margrét Helgadóttir Óttar Gautur Ellingsen Erlingsson
Örlygur Þór Helgason Guðrún Sigríður Jónsdóttir
Jón Helgi Helgason Díana Rós Þrastardóttir

og barnabörn.

Elskuleg mamma okkar, 
tengdamamma og amma,

Ingunn Erna Lárusdóttir
Kárastíg 13, Reykjavík,

er látin. 
Útförin mun fara fram í kyrrþey.

Lára Bjarney Kristinsdóttir Sigurlínus Gunnarsson
Helgi Örn Kristinsson Hrafnhildur Gísladóttir
Elfa Sif Kristinsdóttir Þórður Már Jónsson
Steinar Hannes Kristinsson Anzhela Klimetz

Gísli Eysteinn, Helgi Ernir, Axel Örn, Anna Cara,  
Valgeir Gauti, Einar Örn, Emilía Ósk, 

Ísabella Rós og Kristín Erna.

Bróðir okkar og mágur,
Jón Sigurjónsson

Efri-Holtum, 
Vestur-Eyjafjöllum,

lést á heimili sínu sunnudaginn  
11. febrúar. Útförin fer fram frá 

Ásólfsskálakirkju laugardaginn 24. febrúar 
klukkan 14.

Unnur Jóna Sigurjónsdóttir  Oddur Sæmundsson
Kristbjörg Sigurjónsdóttir
Sigríður Einarsdóttir (Silla)

Sigrún Valbergsdóttir, leik-
stjóri og fararstjóri, fagnar 
sjötugsafmæli í dag. Hún 
er atorkukona sem slær 
ekkert af þó árunum fjölgi.

Ef ég get komið að auglýsingu 
fyrir leikfélag Selfoss þá er ég 
til í afmælisviðtal!“ segir Sig
rún Valbergsdóttir, leikstjóri 
og fararstjóri, þegar kvabbað 

er í henni. Hún viðurkennir að eiginlega 
hafi staðið til að fara eitthvert út í heim 
í tilefni afmælisins en enginn tími sé til 
neins, hvorki til að verða gamalmenni 
né fara á flakk núna!

Samt er búið að frumsýna á Selfossi. 
Það var gert um síðustu helgi og Sigrún 
var leikstjóri. Stykkið heitir Glæpir og 
góðverk og ég bið  hana að segja mér 
frá því. „Þetta er verk sem ég þýddi og 
staðfærði, gamanleikjafarsi, hálfgerður 
krimmi sem gerist á Selfossi. Það var 
svakalega skemmtilegt að vinna með 

leikfélaginu þar, hópurinn frábær og í 
flottu leikhúsi.“

Sigrún er kennari í Leiðsöguskólanum, 
auk þess að starfa sem fararstjóri sjálf. 
„Ég er alveg bókuð út þetta ár. Það er 
eiginlega uppselt í allar ferðirnar sem ég 
er fararstjóri í. Þær eru fimm til útlanda 
og þrjár fyrir Ferðafélag Íslands. Ég fer 
í sögugöngu í Ísafjarðardjúpi í maí og 
aðra, þriggja daga, á slóðir Agnesar og 
Friðriks í Húnaþingi. Svo fer ég styttri 
útgáfu af Arnarvatnsheiðarferð sem ég 
hef farið í mörg ár. Auk þess er ég með 
fjórar eða fimm ferðir með þýska ferða

menn, langar ferðir sem eru blanda af 
rútuferð og óbyggðagöngu.

En skyldi hún ekkert ætla að halda 
upp á stórafmælið?

„Ég ætla út að borða með fjölskyld
unni og ekkert að elda þennan dag
inn.  Annars finnst mér mjög gaman 
að elda fyrir stórfjölskylduna. Hef það 
fyrir fastan lið einu sinni í viku þegar ég 
er heima, en svo eru margar vikur á ári 
sem ég er í ferðum eins og þú heyrir á 
upptalningunni.“

Eitthvað hefur þú nú þurft að skutlast 
austur fyrir Hellisheiði í vetur fyrst þú 
varst að leikstýra.

„Já, það voru fimm æfingar á viku, 
og ég held að heiðin hafi lokast fimm
tán sinnum á þessu tímabili en það féll 
aldrei niður æfing. Tvisvar urðu seink
anir á æfingum vegna ófærðar en engin 
féll niður og allar náðu fullri lengd. Eina 
helgi var ég bara fyrir austan og svo var 
ég svo heppin að eignast fósturforeldra 
sem gátu alltaf komist þó strætó gengi 
ekki, það var bara farið um Suður
strandar veginn.“ gun@frettabladid.is

Enginn tími til að verða 
gamalmenni né fara á flakk

Sigrún er bókuð út árið sem leiðsögumaður, auk þess að kenna við Leiðsöguskólann. FréttabLaðið/anton brink

Þetta er verk sem ég 
þýddi og staðfærði, 

gamanleikjafarsi, hálfgerður 
krimmi sem gerist á Selfossi. Það 
var svakalega skemmtilegt að 
vinna með leikfélaginu þar, 
hópurinn frábær og í flottu 
leikhúsi.



LÁRÉTT
1. ónáða 
5. þrá 
6. í röð 
8. gotra 
10. tveir eins 
11. hyggindi 
12. sjá 
13. mjólkurvara 
15. tungumáls 
17. gortar

LÓÐRÉTT
1. matjurt 
2. sót 
3. sjáðu 
4. eftirrit 
7. stunginn 
9. kvenrím 
12. gáðu 
14. starfsgrein 
16. átt

LÁRÉTT: 1. raska, 5. ósk, 6. fg, 8. skotra, 10. aa, 11. 
vit, 12. líta, 13. áfir, 15. latínu, 17. gumar.
LÓÐRÉTT: 1. rósakál, 2. aska, 3. sko, 4. afrit, 7. 
gataður, 9. tvírím, 12. litu, 14. fag, 16. na.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Richardson átti leik gegn 
Delmer í New York árið 1887.
Hvítur á leik.
1. Rf6+! gxf6 2. Df8+!! Kxf8 
3. Bh6+ Kg8 4. He8# 1-0.
Úrslitin réðust á Skákhátíð 
MótX í gær eftir spennandi 
lokaumferð. 

www.skak.is: Hraðskákmót 
Reykjavíkur í kvöld. 

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

5 8 1 7 4 2 6 9 3

9 2 4 8 6 3 5 1 7

3 6 7 5 9 1 2 8 4

1 4 8 9 2 7 3 5 6

2 5 6 3 8 4 1 7 9

7 3 9 1 5 6 4 2 8

4 9 2 6 1 8 7 3 5

6 7 5 2 3 9 8 4 1

8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5

9 4 5 1 8 7 2 3 6

2 7 1 6 5 3 4 8 9

7 9 4 2 6 5 3 1 8

3 6 8 7 1 9 5 2 4

1 5 2 8 3 4 9 6 7

4 1 9 3 7 8 6 5 2

5 3 7 9 2 6 8 4 1

8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3

9 1 7 3 4 8 6 2 5

2 3 4 5 7 6 8 9 1

3 9 2 6 8 4 5 1 7

1 5 6 7 2 3 9 8 4

4 7 8 9 1 5 2 3 6

5 4 3 8 6 2 1 7 9

7 2 1 4 5 9 3 6 8

8 6 9 1 3 7 4 5 2

8 7 5 9 4 6 2 1 3

9 4 1 7 3 2 5 6 8

2 3 6 1 8 5 9 7 4

1 5 7 4 2 8 3 9 6

3 6 8 5 7 9 1 4 2

4 2 9 3 6 1 8 5 7

5 8 4 2 9 7 6 3 1

6 9 3 8 1 4 7 2 5

7 1 2 6 5 3 4 8 9

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 8 5 4 1 3 7 9 6

4 6 7 9 2 5 8 3 1

3 2 8 5 6 1 4 7 9

5 9 6 8 7 4 1 2 3

7 1 4 2 3 9 6 8 5

6 7 3 1 4 2 9 5 8

8 5 2 6 9 7 3 1 4

1 4 9 3 5 8 2 6 7

9 4 2 7 8 3 1 6 5

3 6 7 5 9 1 4 2 8

1 8 5 2 4 6 9 3 7

7 9 6 8 1 2 5 4 3

5 1 8 6 3 4 2 7 9

2 3 4 9 5 7 6 8 1

4 5 3 1 6 8 7 9 2

6 7 1 3 2 9 8 5 4

8 2 9 4 7 5 3 1 6

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Suðaustanstormur 
eða ofsaveður. 
Fyrst vestanlands 
um morguninn, 
en austanlands 
síðdegis og fram á 
kvöld. Þó nokkur 
úrkoma fylgir 
þessu, en hún 
byrjar sem snjó-
koma, en síðan 
slydda og rigning, 
þar af mikil rigning 
sunnan- og suð-
austanlands fram 
á nótt.

miðvikudagur

Sjónvarpspredikarar! 
Fjandinn hafi það. Ég 

vil sjá þá kveljast í 
veröld sársauka. Þeir 

féflétta granda-
lausa trúarpésa með 
prettunum sínum. Mér 

er óglatt.

Ég skynja 
þig, bróðir. 
Hræðilegar 
manneskjur. 

Botnfall 
samfélags-

ins.

En á hinn bóginn … ef þú ert 
svo gríðarlega barnalegur 
að halda að þú fáir klapp á 
bakið frá Jesú ef þú bara 
gefur þessum horbjóðum 
pening, þá áttu kannski 

skilið að tapa 
nokkrum krónum?

Kannski 
refsar 

Guð þeim 
þegar 

þeir eru 
dauðir?

Er ekki lengur 
bannað að 
svindla á 

fólki?

Megi Guð harka-
lega og taktfast 

hamra þá í 
eistun í 40 daga 

og 40 nætur!!

Það er það 
minnsta sem 

við getum 
vonað.

Ég er strand-sál læst í 
líkama landkrabba

Sörfað í miðbæ 
Kópavogs.

Mamma, 
hvernig veit 

ég að strákur 
er skotinn í 

mér?

Hmm, tja ... ... hann brosir kannski til þín 
eða sest við hliðina á þér.

Ég var að smíða annan 
skáp fyrir skóna þína.

Eða reyndar er það akkúrat 
svona sem þú veist það.

Ný sending 
af vinsælu 
Brax buxunum 
og kósý 
bómullar 
bolunum 
frá Efexelle
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Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

21. febrúar 2018
Tónlist
Hvað?  Duo Ultima
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norræna húsið
French Connection er yfirskrift 
tónleika sem verða haldnir í tón-
leikaröðinni Klassík í Vatnsmýrinni í 
Norræna húsinu. Duo Ultima, Guido 
Bäumer á alt-saxófón og Aladár Rácz 
á píanó flytja litríka og spennandi 
dagskrá, á frönskum nótum með 
tónlist eftir André Caplet, Claude 
Debussy, Jean Français, Darius Mil-
haud, Florent Schmitt og André 
Jolivet. Guido og Aládar hafa starfað 
saman í þrettán ár, hafa haldið fjölda 
tónleika á Íslandi og fóru nýverið í 
tónleikaferð um Evrópu m.a. með 
viðkomu í Þýskalandi, á Spáni, í Ung-
verjalandi og Rúmeníu. Alþjóðlega 
útgáfufyrirtækið Odrarek Records 
hefur gefið út þrjá geisladiska með 
Duo Ultima, sá síðasti, French Conn-
ection, kom út vorið 2017.

Hvað?  Menningar-miðvikudagur
Hvenær?  20.00
Hvar? Kaffi Laugalækur
Í kvöld er menningar-miðvikudagur 
á Kaffi Laugalæk og af því tilefni 
spilar Haytham trúbador.

Hvað?  Vistir – Þórdís Gerður og 
hljómsveit á Múlanum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Harpa
Sellóleikarinn Þórdís Gerður Jóns-
dóttir kemur fram á næstu tónleik-
um Múlans ásamt hljómsveit sinni. Á 
tónleikunum verður flutt tónlist eftir 
Þórdísi Gerði, sem samin var 2013-
2015. Markmið verkefnisins eru tvö. 
Annars vegar að finna sellóinu hlut-
verk sem leiðandi hljóðfæri í djassi 
og spunatónlist. Hins vegar að nálg-
ast djass og spuna eins og um klass-
íska kammertónlist væri að ræða. 
Það er gert með þeirri hugmynd að 
ekkert hljóðfæri sé á nokkrum tíma-
punkti mikilvægara en annað, sama 
hvað á það er spilað og hvort á það sé 
spilað, og að sama skapi að laglínur, 
spuni, undirspil og þagnir hafi jafn-
mikið vægi. Með þessari nálgun er 
reynt að ná því fram að spuni hljómi 
eins og skrifuð tónlist og að skrifuð 
tónlist hljómi eins og spuni. Flytj-
endur eru Andri Ólafsson á kontra-
bassa, Guðmundur Pétursson á gítar, 
Matthías Hemstock á slagverk, Stein-

grímur Karl Teague á píanó og Þórdís 
Gerður Jónsdóttir á selló.

Viðburðir
Hvað?  Tíu fingur upp til Guðs, fyrir-
lestur Gerðar Kristnýjar
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Næstu fimm miðvikudaga verða 
hádegiserindi kl. 12 í suðursal Hall-
grímskirkju. Á morgun talar Gerður 
Kristný rithöfundur um trú og trúar-
hugmyndir í verkum sínum undir 
yfirskriftinni ,,Tíu fingur upp til 
Guðs“. Allir hjartanlega velkomnir. 
Boðið er upp á kaffi og kleinur.

Hvað?  Alþjóðadagur móðurmálsins
Hvenær?  14.30
Hvar?  Veröld – hús Vigdísar
Einkunnarorð alþjóðadags móður-
málsins í ár snúast um að viðhalda 
fjölbreytni tungumála og ýta 
undir fjöltyngi, sem eru einnig 
meginmarkmið Vigdísarstofnunar – 
alþjóðlegrar miðstöðvar tungumála 
og menningar.

Hvað?  Smáhúsasmiðja í Hönnunar-
safni Íslands
Hvenær?  13.00
Hvar?  Hönnunarsafn Íslands
Auður Ösp Guðmundsdóttir og 
Halla Kristín Hannesdóttir eru vöru-
hönnuðir sem eru mjög uppteknar 
af smáhúsum. Miðvikudaginn 21. 
febrúar kl. 13.00 til 15.00 ætla þær að 
bjóða upp á vinnustofu fyrir krakka í 
vetrarfríi. Þar geta þátttakendur búið 
til húsgögn og aðra hluti fyrir smá-
hús. Fullorðnir eru líka velkomnir 
og börn undir tíu ára skulu vera í 
fylgd með fullorðnum. Vinnustofan 
er í boði Hönnunarsafnsins. Best 
er að skrá sig með fyrirvara í síma 
512 1525 þar sem fjöldi þátttakenda 
er takmarkaður.

Hvað?  Heimspekikaffi | Áföll, hvernig 
er gott að bregðast við?
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Gerðubergi
Áföll geta haft margvíslegar afleið-
ingar sem vandasamt er að sjá fyrir. 
En hvernig er gott að bregðast við 
þeim? Gunnar Hersveinn, rithöf-
undur og heimspekingur, og Edda 

Björk Þórðardóttir, doktor í lýð-
heilsuvísindum, spá í málið í heim-
spekikaffi í Borgarbókasafninu í 
Gerðubergi. Þau munu ræða um áföll 
og afleiðingar þeirra og velta fyrir sér 
hvernig hægt er að bregðast við þeim 
á uppbyggilegan hátt, hvaða gildi ber 
helst að efla.

Sýningar
Hvað?  Erró: Því meira, því fegurra
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Á þessari sýningu er varpað ljósi á 
verk Errós sem byggjast á ofgnótt 
og ofmettun. Slík myndgerð hefur 
alla tíð verið mikilvægur þáttur í 
listsköpun hans og má rekja aftur 
til ungdómsverka hans. Meira en 
þrjátíu verk úr Errósafni Listasafns 
Reykjavíkur – málverk, klippimyndir 
og kvikmyndir – sýna hvernig lista-
maðurinn skapar flóknar og hlaðnar 
myndbyggingar, sem miðla mynd-
efni tengdu stjórnmálum, vísindum, 
skáldskap og listasögu.

Hvað?  D32 Páll Haukur Björnsson: 
Heildin er alltaf minni en hlutar 
hennar
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Páll Haukur er 32. listamaðurinn sem 
sýnir í sýningaröð D-salar sem hóf 
göngu sína árið 2007. Einhvers konar 
landslag er að finna á sýningunni, 
mótað af mismunandi skúlptúrum. 
En hvað er skúlptúr? Hvað myndar 
mörk staks hlutar og samband hans 
við annað? Páll Haukur Björnsson 
hefur áhuga á því að skoða þessar 
spurningar í gegnum skúlptúrgerð. 
Hann notar kyrr- og hreyfimyndir, 
hluti sem eru hverfulir, oftast úr nátt-
úrunni, og varanleg, manngerð efni.

Hvað?  Í hlutarins eðli – skissa að 
íslenskri samtímalistasögu [1.0]
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Efnisheimurinn er viðfangsefni 
nokkurra valinna verka úr safneign 
Listasafns Reykjavíkur. Náttúrufyrir-
bæri, manngerðir hlutir og ýmiss 
konar efni liggja til grundvallar með 
tilliti til eiginleika, eðlis, merkingar 
og gildis. Sýningin er hluti nokkurs 
konar skissuvinnu Listasafns Reykja-
víkur að íslenskri samtímalistasögu. 
Hugmyndin er að safnið haldi áfram 
að velja verk úr safneigninni og setja 
í samhengi tilraunar til að skrifa 
listasöguna jafnóðum.

Gunnar Hersveinn og Edda Björk 
Þórðardóttir ræða um áföll í heim-
spekikaffi í Borgarbókasafninu í 
Gerðubergi þennan daginn.

Góða skemmtun í bíó

ÁLFABAKKA
BLACK PANTHER 2D KL. 5:40 - 8:30 - 10:10
BLACK PANTHER 2D VIP KL. 5:40 - 8:30
BLING ÍSL TAL KL. 6
THE SHAPE OF WATER KL. 5:20 - 8 - 10:30
THE 15:17 TO PARIS KL. 8
FIFTY SHADES FREED KL. 5:40 - 8 - 10:20
DEN OF THIEVES KL. 7:20 - 10:10
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 5:20

BLACK PANTHER 3D KL. 6 - 9
BLACK PANTHER 2D KL. 5 - 8 - 10:45
BLING ÍSL TAL KL. 5:50
THE 15:17 TO PARIS KL. 5:50 - 8 - 10:10
WINCHESTER KL. 10:35
DARKEST HOUR KL. 8

EGILSHÖLL
BLACK PANTHER 3D KL. 4:40 - 7:30 - 10:20
DARKEST HOUR KL. 5 - 7:40 - 10:20
THE POST KL. 5:30 - 8 - 10:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

BLACK PANTHER 3D KL. 4:40 - 7:30 - 10:20
BLING ÍSL TAL KL. 4:40 - 6:35
THE 15:17 TO PARIS KL. 8:30
WINCHESTER KL. 10:35

AKUREYRI

BLACK PANTHER 3D KL. 7:30 - 10:20
THE SHAPE OF WATER KL. 7:30
FIFTY SHADES FREED KL. 10

KEFLAVÍK

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Meryl Streep og Tom Hanks í nýrri 
stórmynd frá Steven Spielberg

2
BESTA MYNDIN

BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

óskars-
tilnefningar

6
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN

BESTI LEIKARI Í
AÐALHLUTVERKI

óskars-
tilnefningar666 ó

�����
WASHINGTON POST

ars

�����
ROGEREBERT.COM

Gary Oldman

Hörkuspennandi mynd byggð 
á sönnum atburðum

Nýjasta mynd
Clint Eastwood

97%

�����
WASHINGTON POST

�����
USA TODAY

ENTERTAINMENT WEEKLY
����

LOS ANGELES TIMES
����

Ekki missa af lokakaflanum

Dakota
Johnson

Jamie
Dornan

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

13
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN
BESTI LEIKSTJÓRINN

BESTA AÐALLEIKKONAN

óskars-
tilnefningar

92%

Sýnd með íslensku tali.

 Segðu bless við sköfuna og hitaðu bílinn
með Webasto bílahitara – Webasto bílahitari

-8°

-6°

-7°

0_StH_ANZ_Snow_99,3x99,5_Island.indd   4 27.10.17   14:2

21° Tilfinning

BÍLASMIÐURINN HF 
BÍLDSHÖFÐA 16 
SÍMI: 567-2330 

www.bilasmidurinn.is • bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NÝ VIÐMIÐ 
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR
DOLBY ATMOS

LUXURY · LASER

Sýnd kl. 10.30Sýnd kl. 10.15 Sýnd kl. 5.30Sýnd kl. 5.30

Sýnd kl. 5.15, 7.50, 10.10 Sýnd kl. 8Sýnd kl. 8 - FORSÝNING

ÚTSALAN! 

DAGAR

ALLRA
SÍÐUSTU
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ÚTSÖLUNNAR

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Óþekkti hermaðurinn  17:30, 20:00 
Podatek Od Milosc ENG SUB   17:45
In The Fade 17:45
Call Me By Your Name 20:15, 22:00
Wild Mouse 20:00
Three Billboards Outside Ebbing Missouri 22:30
Svanurinn ENG SUB 22:45

m e n n i n g   ∙   F R É T T A B L A ð i ð 19m i ð V i K U D A g U R   2 1 .  F e B R ú A R  2 0 1 8



M iðstöð íslenskra 
b ó k m e n n t a 
h e f u r  v e r i ð 
starfandi frá 
árinu 2013 og 
á þeim tíma 

hafa umsvifin aukist og verkefnum 
fjölgað jafnt og þétt. Hrefna Har
aldsdóttir er framkvæmdastjóri 
og aðspurð um hlutverk og starf
semi Miðstöðvarinnar segir hún 
létt í bragði að hún verði að setja 
upp gleraugu til þess að geta svarað 
því. „Okkar hlutverk er að efla bók
menningu á Íslandi, kynna íslenskar 
bókmenntir erlendis og stuðla að 
aukinni útbreiðslu þeirra.“

Hrefna segir að ein helsta leiðin 
til að efla bókmenninguna felist í 
því að veita ýmsa styrki til útgáfu og 
þýðinga hérlendis. „Það eru útgáfu
styrkir, nýræktarstyrkir, sem veittir 
eru fyrir fyrsta verk höfunda, og 
þýðingastyrkir úr erlendum tungu
málum yfir á íslensku. Þá veitum 
við ferðastyrki fyrir höfunda sem 
fara utan að kynna verk sín og líka 
dvalarstyrki fyrir þýðendur í sam
vinnu við Rithöfundasambandið. 
Erlendir útgefendur geta líka sótt 
um styrki til þýðinga úr íslensku 
á erlend mál. Við tökum auk þess 
árlega þátt í stórum bókamessum og 
kynnum íslenska höfunda og bók
menntir fyrir erlendum útgefendum 
og lesendum.“

Hrefna hefur á orði að starfsemin 
hafi gengið mjög vel frá upphafi og 
að Miðstöðin sé í raun allsherjar 
þjónustumiðstöð fyrir bókmennt
irnar, líkt og systurstofnanirnar á 
Norðurlöndum. ,,Umsóknum um 
styrki fjölgar sífellt og augljóst að 
þörfin er mikil, enda mikill metn
aður í íslenskri bókaútgáfu. Það er 
líka mikið leitað til okkar varðandi 
fjölmargt sem snýr að íslenskum 
bókmenntum og rithöfundum; 
vegna upplestra, bókmenntahátíða 
eða annarra viðburða erlendis og 
við sinnum öllum þessum fjöl
breyttu verkefnum eftir bestu getu. 
Allt miðar starf Miðstöðvarinnar 
að því að kynna, vekja athygli á og 
beina sjónum að íslenskum bók
menntum.“

Hrefna leggur áherslu á að gott 
samband við þýðendur sé ákaflega 
mikilvægur liður í starfi Miðstöðv
arinnar og nefnir að í haust hafi 
þau haldið stórt þýðendaþing hér 
heima í samstarfi við helstu stofn
anir á bókmenntasviðinu. „Þarna 
voru komnir saman 30 þýðendur frá 
17 málsvæðum. Þetta fólk er okkur 
ákaflega dýrmætt vegna þess að við 
þurfum alltaf á góðum þýðendum 
að halda til að bækurnar fari víðar 
og lesendahópurinn stækki. Þeir 
eru sannkallaðir sendiherrar bók
menntanna og nú er svo komið að 
íslenskar bækur hafa verið þýddar 
og gefnar út í um 50 löndum.“

En hvað er það sem veldur þessum 
mikla áhuga á bókmenntum smá
þjóðar norður í Atlantshafi? „Ísland 
er vinsælt land nú um stundir og 

það hefur sín áhrif. En oft þarf bara 
eina þýdda bók til kveikja áhugann, 
því hún getur vakið forvitni og þar 
með eftirspurn eftir fleiri íslenskum 
bókum og höfundum. En lögmálið 
er auðvitað fyrst og fremst að góðar 
bókmenntir eiga alls staðar erindi.“

Mikil umræða hefur verið um 
stöðu lesturs og barnabókmennta 
síðustu misserin og Hrefna segir að 
Miðstöðin hafi brugðist við ástand
inu meðal annars með því að halda 

úti lestrarvefnum Allir lesa síðast
liðin þrjú ár í samvinnu við Bók
menntaborgina og efnt til árlegs 
landsleiks í lestri, sem þúsundir hafa 
tekið þátt í.

„Svo höfum við haft á stefnu
skránni að auka veg barna og ung
mennabóka og einn liður í því er 
að styrkja sérstaklega vandaðar, 
myndríkar barnabækur, því þær eru 
oft dýrar í framleiðslu. Og þegar við 
fengum svolitla hækkun á fjárlögum 
núna, gerði það okkur kleift að 
fylgja þessu eftir, án þess að skerða 
aðrar styrkveitingar og það er mikið 
gleðiefni. Þetta er fyrsta skrefið og 
í framhaldinu getum svo vonandi 
bætt enn frekar í.“

Hrefna telur að vandaðar, mynd
ríkar bækur henti vel til þess að efla 
áhuga barna á bókum og hvetja til 
lesturs bæði hjá ungum lesendum 
og svo séu þær tilvaldar fyrir lestrar
stundir fjölskyldunnar. „Það er 
vissulega nokkuð af slíkum bókum 
gefið út nú þegar, en við finnum að 
þörfin er enn meiri. Við vonumst 
til þess að nýju styrkirnir bæti úr 
brýnni þörf og ég hef fulla trú á að 
bækurnar muni skila sér á markað 
strax í haust og þeim fari svo fjölg
andi á næstu misserum.“

Góðar bókmenntir  
eiga alls staðar erindi
Hrefna Haraldsdóttir hefur veitt Miðstöð íslenskra bókmennta 
forstöðu síðustu ár. Hún segir útbreiðslu íslenskra bókmennta 
sækjast vel, rétt eins og eflingu bókmenningar hér heima fyrir.

Hrefna Haraldsdóttir segir það gleðiefni að geta nú aukið styrkveitingar til 
myndríkra barnabóka án þess að skerða aðra styrki. Fréttablaðið/SteFán

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland

F E R M I N G A R T I L B O Ð  
H E I L S U R Ú M  F Y R I R  U N G T ,  V A X A N D I  F Ó L K

S TÆ R Ð  F U L LT  V E R Ð  F E R M I N G A R- A F B O R G U N
  M/CL ASSIC BOTNI T I L B O Ð  Á  M Á N U Ð I*

90X 200 79.900 K R.  63.920 K R.   5 .918 K R.  

100X 200 89.900 K R.  71 .920 K R.   6 .608 K R.  

120X 200     99.900 K R.  79.920 K R.   7 .298 K R.  

140X 200 114.900 K R.  91 .920 K R.   8 .333 K R.  

*  Miðað v ið  vaxta lausar  kred itkortagre iðs lur  í  12  mánuði ,  með 3,5% lántöku
g ja ld i   og  405 kr.  gre iðs lug ja ld i  pr.  a fborgun       

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

C H I R O  U N I V E R S E
Aukahlutur  
á  mynd:  Gaf l .

K R Ó N U M
5.918

F E R M I N G A R T I L B O Ð

VAXTAL AUSAR*  
AFBORGANIR FRÁ

DANA DRE A M ME DIUM
Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

80% andadúnn, 20% smáfiður. 

100% bómullar áklæði.

F Y L G I R  M E Ð  Ö L LU M 
H E I L S U R Ú M U M  Á 

F E R M I N G A R T I L B O Ð I 

V E R Ð M Æ T I:  19.900 K R.

Það er vissulega 
nokkuð af slíkuM 

bókuM gefið út nú Þegar, en 
við finnuM að Þörfin er enn 
Meiri. við vonuMst til Þess 
að nýju styrkirnir bæti úr 
brýnni Þörf og ég Hef fulla 
trú á að bækurnar Muni 
skila sér á Markað strax í 
Haust og ÞeiM fari svo 
fjölgandi á næstu Miss-
eruM.
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Kammertónleikar

Sigrún Eðvaldsdóttir, Bryndís Halla 
Gylfadóttir og Domenico Codispoti 
léku verk eftir Brahms og Sjostak
óvitsj.
Norðurljós í Hörpu
sunnudaginn 18. febrúar

Breska tónskáldið Benjamin Britten 
sagði einu sinni að hann spilaði tón-
listina eftir Brahms á nokkurra ára 
fresti til að minna sig á hversu léleg 
hún væri. Víst er að Brahms var 
mistækur. Sumar tónsmíðar hans 
eru stórfenglegar, eins og t.d. báðir 
píanókonsertarnir, fiðlukonsertinn, 
sinfóníurnar og fiðlusónöturnar. 
Aðrar, á borð við konsertinn fyrir 
fiðlu og selló og ýmsar kammertón-
smíðar, eru margar hverjar drep-
leiðinlegar. Brahms var haldinn 
svæsinni fullkomnunaráráttu. Hann 
pússaði tónlist sína út í það óendan-
lega og gekk stundum alltof langt. Því 
má líkja við það þegar maður flysjar 
kartöflu svo mikið að hún verður 
pínulítil.

Tríó fyrir píanó, selló og fiðlu í 
C-dúr, op. 87, sem leikið var á tón-
leikum Kammermúsíkklúbbsins á 
sunnudaginn var, sem betur fer,   í 
góðu deildinni. Reyndar mjög góðu 
deildinni. Laglínurnar eru hrífandi, 
framvindan áleitin og uppbyggingin 
tignarleg. Hægi kaflinn er án efa ein 
fegursta tónsmíð Brahms.

Flytjendur voru Domenico Codis-
poti á píanó, Sigrún Eðvaldsdóttir 
á fiðlu og Bryndís Halla Gylfadóttir 
á selló. Leikurinn var glæsilegur. 
Codispoti er „Íslandsvinur“ sem 
hefur komið hingað til tónleikahalds 
margoft. Frammistaðan nú olli ekki 

vonbrigðum. Spilamennskan var 
mjúk en breið, hljómurinn fallega 
mótaður, hraðar tónarunur fullkom-
lega af hendi leystar. Styrkleikajafn-
vægið á milli píanósins og strengja-
hljóðfæranna var auk þess prýðilegt.

Bryndís Halla var líka frábær. 
Hver einasti tónn var tandurhreinn 
og hlýlega mótaður og samleikurinn 
við hina nákvæmur og pottþéttur. 
Sigrún spilaði einnig af mikilli ákefð 
og ástríðu eins og hennar er von 
og vísa, en nokkrar nótur voru þó 
örlítið óhreinar. Það fyrirgafst samt 
því túlkunin í heild var svo sannfær-
andi, hún var stórbrotin, rómantísk 
og kröftug.

Hitt atriðið á dagskránni var tríó í 
e-moll, op. 67 eftir Sjostakóvitsj. Það 
er eitt best heppnaða kammerverk 
tónskáldsins. Sjostakóvitsj samdi 
það árið 1944, aðallega til minn-
ingar um fórnarlömb helfararinnar. 
Hann byggði því tríóið að miklu leyti 
á grípandi alþýðutónlist Gyðinga. 
Andrúmsloftið er myrkt, hrjóstrugt 
og á köflum átakanlegt. Þetta er tón-
list sem situr í manni löngu eftir að 
hún hefur hljóðnað.

Flutningurinn, rétt eins og í 
Brahms, var fullur af snerpu þegar 
við átti, en einnig djúpri andakt eins 
og í magnaðri hugleiðslu. Aftur var 
píanó- og sellóleikurinn öruggur; 
fiðluleikurinn var sömuleiðis spenn-
andi, en dálítið hrjúfur. Til marks um 
það slitnuðu hár úr fiðluboganum 
með nokkuð reglulegu millibili 
og í lokin var hann orðinn eins og 
köngulóarvefur. Hár voru út um allt! 
Það vantaði bara að reykur stigi upp 
úr fiðlunni, sem hefði fullkomnað 
sjónarspilið. Jónas Sen

niðursTaða: Skemmtilegir 
tónleikar með snilldarlegri tónlist; 
spilamennskan var ávallt lífleg.

Eldtungur stigu næstum  
því upp úr fiðlunni

Spilamennskan var ákaflega lífleg hjá þeim Codispoti að mati dómarans.

Sæl og blessuð, byrjar Aladár 
Rácz píanóleikari símtalið 
þegar ég slæ á þráðinn 

til að forvitnast um tón-
leika Duo Ultima  í 
kvöld í Norræna 
húsinu sem hefjast 
klukkan 20.    Mér 
léttir við að heyra 
h v e r s u  g ó ð a 
íslensku hann talar 
og segi honum það. 
„Það er nú bara fyrsta 
setningin,“ segir hann 
prakkaralega – þó annað 
komi á daginn.

French Connection er yfirskrift 
tónleikanna í Norræna, þeir til-
heyra röðinni Klassík í Vatnsmýr-
inni.  Þar ætla þeir Aladár Rácz og 
Guido Bäumer, sem spilar á alt-

saxófón, að flytja litríka dagskrá á 
frönskum nótum.  „Af hverju? 

Við gáfum út disk með 
þessu heiti árið 2017, 

French Connection, 
og þetta eru lögin af 
honum, öll  eftir 
frönsk tónskáld.“

 Aladár Rácz kveðst hafa búið 
á Íslandi í átján ár, þar af fjórtán á 
Húsavík. Hann og Guido Bäumer 
hafa starfað saman í þrettán ár og 
haldið fjölda tónleika á Íslandi og 
víða um heim.  – gun

Litrík dagskrá á frönskum nótum

Duo Ultima hefur 
verið til í þrettán ár, 

gefið út þrjá diska 
og farið víða um ver

öldina.

SALTFISKHÁTÍÐ
21.–28. febrúar

Í dag hefst vikulöng hátíð
á Tapasbarnum þar sem við fögnum
íslenska saltfiskinum
Íslandsstofa hélt kynningarátakið Islandia al Plat í Barcelona á síðasta ári 
og tóku fjórtán veitingahús í Born og Barceloneta hverfunum þátt.

Dómnefnd valdi bestu réttina og hlutu matreiðslumennirnir Guillem Rofes,
Jordi Asensio og Francisco Diago Curto að launum ferð til Íslands.

Þeir eru nú komnir á Tapasbarinn í heimsókn þar sem þér gefst tækifæri til að 
smakka gómsætu saltfiskréttina þeirra – ásamt saltfiskréttum Tapasbarsins.

Bacalao confitado
Confit eldaðar saltfisksneiðar með sýrðum sveppum, 
eplum og chili

Matreiðslumaður – Guillem Rofes
Veitingahús – Caballa Canalla  

Tosta de Bacalao 
Saltfiskur á ristuðu brauði með Pilpil-grænbaunasósu 
og Vizacaínasósu

Matreiðslumaður – Jordi Asensio  
Veitingahús – Quillo   

Bacalao con sofrito a la catalana      
Saltfiskur með fersku spínati „Sofrito a la Catalana“ 
og mousselinasósu með mjúkum hvítlauk 
Matreiðslumaður – Francisco Diago Curto  
Veitingahús – Ósties Pedrín 

Saltfiskréttir Tapasbarsins

Saltfiskur með chorizo í tómatdöðlumauki

Steiktur saltfiskur með sætri kartöflumús og pesto

Guillem Rofes

Jordi Asensio

Francisco Diago Curto

tapas.isBorðapantanir á tapas.is og í síma 551 2344

Saltfiskseðill  
Hver réttur kostar 1.790 kr.
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Miðvikudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 The Simpsons 
07.20 Blíða og Blær 
07.45 The Middle 
08.10 Mindy Project 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 My Dream Home 
11.05 Gulli byggir 
11.45 Spurningabomban 
12.35 Nágrannar 
13.00 Major Crimes 
13.50 The Night Shift 
14.35 The Path 
15.30 Exodus: Our Journey to 
Europe 
16.30 Vinir 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Víkingalottó 
19.25 Fréttayfirlit og veður 
19.30 Jamie's 15 Minute Meals 
19.55 The Middle
20.20 Heimsókn  Frábærir þættir 
með Sindra Sindrasyni sem snýr 
aftur nú eftir áramót og lítur 
inn hjá íslenskum fagurkerum. 
Heimilin eru jafn ólík og þau eru 
mörg en eiga það þó sameigin-
legt að vera sett saman af alúð 
og smekklegheitum. Sindri hefur 
líka einstakt lag á að ná fram því 
besta í viðmælendum sínum.
20.45 Divorce 
21.20 Nashville
22.05 The Girlfriend Experience 
 Önnur syrpa þessara dramatísku 
þátta sem byggðir eru á sam-
nefndri kvikmynd í leikstjórn 
Stev ens Soderbergh. Þessi þátta-
röð er ólík þeirri fyrri og með 
nýjum söguhetjum. Sagðar eru 
tvær sögur samhliða og fylgjumst 
við með þeim sitt á hvað. Önnur 
sagan gerist í Washington og 
segir frá Ericu Myles sem vinnur 
sem fjármálastjóri í pólitískri 
aðgerðarnefnd í miðjum þing-
kosningum.  
22.35 All Def Comedy 
23.05 NCIS 
23.50 Next of Kin 
01.20 Room 104 
01.45 The Tunnel 
02.35 The Tunnel 
03.25 The Tunnel 
04.15 Outsiders 
05.10 Transparent 
05.40 Major Crimes

18.00 Fresh off the Boat 
18.25 Pretty Little Liars 
19.05 Modern Family 
19.30 Entourage 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Stelpurnar 
21.15 Legend of Tomorrow 3 
22.00 Man vs. Wild 
22.45 Eclipse 
23.40 Supergirl 
01.10 Entourage 
01.40 Modern Family 
02.00 Seinfeld 
02.25 Friends 
02.50 Tónlist

02.50 Suffragette 
12.35 A Royal Night Out 
14.10 Love and Friendship 
15.45 Learning to Drive 
17.15 A Royal Night Out 
18.55 Love and Friendship 
20.30 Learning to Drive 
22.00 Sisters 
02.10 Child 44 
04.25 Sisters

07.50 ÓL 2018: Sprettganga liða 
09.25 ÓL 2018: Brun kvenna 
09.55 ÓL 2018: Sprettganga liða 
11.10 ÓL 2018: Samantekt 
11.35 ÓL 2018: Bobbsleðakeppni 
kvenna 
13.50 ÓL 2018: Íshokkí karla 
15.45 Stephen Fry í Mið-Ameríku 
16.35 Unga Ísland 
17.05 Bítlarnir að eilífu - Here 
Comes the Sun 
17.15 Hljómskálinn 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Ríta og krókódíllinn 
18.06 Friðþjófur forvitni 
18.28 Babar 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Kiljan 
20.40 Svikabrögð 
21.15 Castle 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 ÓL 2018: Samantekt 
22.35 Kjarnakonur í Bandaríkj-
unum - Konur í stjórnmálum 
23.30 Kveikur 
00.05 Kastljós 
00.20 Menningin 
00.30 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni 
00.55 ÓL 2018: Svig karla - fyrri 
ferð 
02.45 ÓL 2018: Sprettganga liða 
03.55 ÓL 2018: Samantekt 
04.25 ÓL 2018: Svig karla - seinni 
ferð 
05.20 Dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.24 Dr. Phil 
09.09 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.55 The Late Late Show with 
James Corden 
10.38 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.51 Speechless 
14.14 The Fashion Hero 
15.11 The Mick 
15.35 Man With a Plan 
16.00 Ghosted 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.48 King of Queens 
17.12 How I Met Your Mother 
17.35 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.00 The Late Late Show with 
James Corden 
19.45 9JKL 
20.10 Wisdom of the Crowd 
21.00 Chicago Med 
21.50 Bull 
22.35 Queen of the South 
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
00.45 Deadwood 
01.30 How to Get Away with 
Murder 
02.15 9-1-1 
03.05 Scandal 
03.50 Fargo

07.24 Svampur Sveins 
07.49 Rasmus Klumpur og félagar 
07.54 Strumparnir 
08.19 Lalli 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og litli 
09.13 Víkingurinn Viggó 
09.27 K3 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Tindur 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 Rasmus Klumpur og félagar 
11.54 Strumparnir 
12.19 Lalli 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og litli 
13.13 Víkingurinn Viggó 
13.27 K3 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Tindur 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 Rasmus Klumpur og félagar 
15.54 Lalli 
16.00 Strumparnir 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og litli 
17.13 Víkingurinn Viggó 
17.27 K3 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Tindur 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Töfralandið OZ

09.00 Genesis Open
14.40 Golfing World 
15.30 LPGA Tour 
20.30 Golfing World 
21.20 Champions Tour Highlights
22.15 PGA Highlights 
23.10 Golfing World 
00.00 Champions Tour Highlights

09.30 Haukar - KR 
11.10 Valur - Stjarnan 
12.40 Selfoss - Haukar 
14.10 Seinni bylgjan 
15.45 Gladbach - Dortmund 
17.30 Þýsku mörkin  
18.00 NBA - All Star Game 
19.40 Sevilla - Manchester United 
21.45 Shakhtar Donetsk - Roma 
23.35 Leganés - Real Madrid

07.35 Chelsea - Barcelona 
09.15 Bayern München - Besiktas 
10.55 Meistaradeildarmörkin 
11.25 Seinni bylgjan 
12.55 Ensku bikarmörkin  
13.25 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum  
15.25 Chelsea - Barcelona 
17.05 Bayern München - Besiktas 
18.45 Meistaradeildarmörkin 
19.15 Meistaradeildarupphitun 
19.40 Shakhtar Donetsk - Roma 
21.45 Meistaradeildarmörkin 
22.15 Sevilla - Manchester United

THE GIRLFRIEND
EXPERIENCE

Sagðar eru tvær sögur samhliða og 
fylgjumst við með þeim sitt á hvað. 
Önnur sagan gerist í Washington 
en hin í Nýju-Mexíkó.

KL. 22:05

JAMIE´S 15
MINUTE MEALS

Hressandi matreiðsluþættir með 
meistara Jamie Oliver þar sem hann 
sýnir okkur á sinn einstaka hátt 
hvernig á að útbúa girnilega máltíð 
á aðeins 15 mínútum.

KL. 19:30

MAN VS. WILD

Ævintýralegir þættir frá Discovery 
með þáttastjórnandanum Bear 
Grylls sem heimsækir ólíka staði 
víðsvegar um heiminn.

KL. 22:00

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

 

Magnaður
Miðvikudagur
Fáðu þér áskrift á 365.is

HEIMSÓKN

Húsið er eitt það glæsilegasta á Akureyri, var byggt um 1940 en hefur 
nú verið tekið í gegn frá A til Ö. Við kíkjum í heimsókn með Sindra til 
Svanhildar Vigfúsdóttur sem vildi hús sem væri í anda skíðaskála í 
Ölpunum.

KL. 20:20

DIVORCE

Gamansamur þáttur frá HBO um 
fráskilin hjón sem eru ekki á þeim 
buxunum að láta hlutina ganga 
átakalaust upp. Sarah Jessica 
Parker fer með aðalhlutverkið.

KL. 20:45

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

NASHVILLE 

Skemmtileg sería af þessum 
frábæru þáttum þar sem 
kántrí-söngkonurnar Rayna Jaymes 
og Juliette Barnes eiga í stöðugri 
valdabaráttu. 

KL. 21:20

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og 18.47
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Fréttablaðið.is ætlar að bjóða fjölskyldu í 
drauma sumarleyfi þar sem allt er innifalið. 
Flug, gisting, matur og drykkur  svokallað „all-inclusive“ .

Smelltu þér núna inn á Fréttablaðið.is/nyskraning  
skráðu þig í leikinn og freistaðu gæfunnar.

Vinningsfjölskyldan getur m.a. valið:
1.   Tenerife
22.   Almeria

3.   Benidorm
4.   Sett saman  eigin draumaferð

Verðmæti allt að
 800.000 kr.

Góða ferð! 
inná frettabladid.is

-  Skráning stendur til og með 7. mars  - 

ÖLL 

FJÖLSKYLDAN 

SAMAN

ALLT INNIFALIÐ!



lyftarar og hillukerfi

www.velaborg.is  velaborg@velaborg.is   s. 414 8600

V

Þ að er mikil fjölbreytni í 
gangi. Við höfum alltaf 
reynt að gera eitthvað 
fyrir sem flesta hópa í 
gegnum tíðina og mér 
finnst það hafa gengið 

sérstaklega vel í ár,“ segir Bjarni 
Jónsson hjá Secret Solstice um 
hátíðina eins og hún lítur út núna. 
Í gær var send út önnur tilkynn-
ingin af þremur, en þar bar hæst 
amerísku thrash metal sveitina 
Slayer, en Slayer ásamt Metallica, 
Megadeth og Anthrax eru þær 

sveitir sem oftast eru sagðar hafa 
búið til og gert þessa tónlistar-
stefnu eins stóra og hún er. Thrash 
metall er aggressív og hröð útgáfa 
af metal og textagerðin hefur pön-
kelement.

Slayer munu vera að halda í sína 
hinstu tónleikaferð og mögulega 
gæti orðið erfitt að ná í miða á tón-
leika í þessu ferðalagi.

„Þetta eru einu tónleikarnir sem 
eru tilkynntir hjá þeim í Evrópu og 
það er svo nánast allt uppselt hjá 
þeim í Ameríku.“

Áhrifavaldur frá Atlanta
Rapparinn Gucci Mane er einn af 
þeim sem komu trap rappinu frá 
Atlanta í sviðsljósið. Plötufyrirtæki 
hans, 1017 Records, hefur gefið út 
þvílíkt magn af þekktum nöfnum í 
senunni eins og Waka Flocka Flame, 
sem var eins konar lífvörður Gucci 
Mane áður en hann byrjaði að rappa, 
OJ da Juiceman, sem hætti í glæpum 
til að rappa en ákvað svo að snúa 
sér aftur að glæpunum, Chief Keef 
sem þrátt fyrir ungan aldur er faðir 
nánast alls þess sem er að gerast í 
nýja rappinu – þessu sem sumir 
kalla „mumble“ rapp, Young 
Scooter og fleiri. Hann átti 
líka þátt í því að gera 
Íslandsvinina í Migos 
að því sem þeir eru 
í dag ásamt því 
að hafa sjálf-
ur gefið út 
ógrynn-
in öll 
af sóló 
efni.

G u c c i 
Mane er nýlega 
kominn úr fang-
elsi, er edrú og hefur 
aldrei litið betur út. 
Hann gekk í hjónaband 
nýverið og virðist vera á mjög 
góðum stað.

„Það er náttúrulega geðveikt 
að fá Gucci, svona fyrst hann má 
fljúga aftur. Hann er auðvitað 
algjört „legend“ sem hefur 
gefið út endalaust af efni 
í gegnum tíðina. Hann 
er líka einn stærsti 
persónuleiki sem 
maður hefur 
séð í rapp-
inu.“

V a r 
e k k -
ert erfitt 
að fá hann, 
hann nýkom-
inn úr steininum 
og svona?

„Nei, alls ekki – við 
töluðum við hann á akk-
úrat réttum tíma og vorum 
mjög heppnir að geta gripið 
hann.“

Metall, rapp og  
karókívænir smellir  
í Laugardalnum
Secret Solstice hefur sent frá sér sína aðra til-
kynningu fyrir hátíðina í sumar. Hér verður 
rennt í stórum dráttum yfir það sem tilkynnt 
hefur verið hingað til á hátíðina og skoðað 
það helsta sem er að frétta þar á bæ.

Amerísku rokkararnir í Slayer eru upphafsmenn thrash metal stefnunnar ásamt Íslandsvinunum í Metallica og Mega-
deth. Íslendingar virðast ákaflega hrifnir af stefnunni.

Total  
Eclipse  

of the Heart  
með Bonnie Tyler 
er lag sem hefur 
alveg verið tekið 

einu sinni eða 
tvisvar í  
karókí.

Stormzy  
spilaði á Solstice-  

hátíðinni 2015, þá 
tiltölulega óþekktur 
listamaður. Í dag er 

hann einn vinsælasti 
tónlistarmaður  

Bretlands.

Spilaði á Solstice áður en þú 
hafðir heyrt um hann
Breski rapparinn Stormzy spilaði 
fyrst á Solstice árið 2015. Hann hafði 
mjög gaman af dvöl sinni á landinu 
og var duglegur að skella inn glensi 
á Snapchat-reikninginn sinn – hann 
virtist meðal annars vera mjög hrif-
inn af Sauðkrækingunum í Úlfur 
Úlfur.

„Hann spilaði fyrsta festival giggið 
sitt ever hjá okkur árið 2015. Við 
borguðum honum einhver 600 pund 
þá – það er svona aaaðeins annar 
verðmiði á honum í dag.“

Karókídrottningin og Grammy 
tilnefningar

Einnig hefur verið tilkynnt 
um Bonnie Tyler, sem 

allir ættu að þekkja, 
a.m.k þeir sem 

hafa tekið lag 
í karókí í líf-

inu. 6lack er 
upprennandi 

listamaður sem 
fékk tvær tilnefn-

ingar til Grammy-
verðlaunanna – besta 

urban platan og besta 
frammistaðan í röppuðu/

sungnu lagi (en Kendrick 
Lamar og Bruno Mars 

hirtu, eins og annað 
á þessari blessuðu 

hátíð.) Goldlink er 
einnig upprennandi 

rappari sem hefur fengið 
Grammy tilnefningu, fyrir 

lagið Crew. Svo er það J Hus sem 
er tilnefndur sem besti nýliðinn á 

komandi Brit Awards hátíð. Fleiri 
upprennandi listamenn munu spila 
í dalnum í sumar: Masego er sjálf-
lærður saxófón- og píanóleikari sem 

syngur, pródúserar og er þekktur 
fyrir að fara með gamanmál 
á sviði. „Ég elska þegar fólk 

gerir hluti læf og að sjá 
Masego performa er 

ruglað. Hann á það til 
að live loopa heilu lögin 

á meðan hann performar.“
Secret Solstice fer fram í 

Laugardalnum 21.-24. júní.
stefanthor@frettabladid.is

Gucci  
Mane er  

löngu orðinn  
goðsögn í  

rappheiminum enda 
hefur hann haft gífurleg 

áhrif ásamt því  
að vera  

persónu- 
leiki.

Við höfuM aLLtaf 
reynt að gera 

eitthVað fyrir seM fLesta 
hópa í gegnuM tíðina og Mér 
finnst það hafa gengið 
sérstakLega VeL í ár.
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Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Aðalfundur Sjóvá-Almennra 
trygginga hf. verður haldinn  
15. mars 2018

Drög að dagskrá fundarins eru svohljóðandi:

 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
 Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið  
 reikningsár lagðir fram til samþykktar.
 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins 
 á síðastliðnu reikningsári.
 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
 Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum.
 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
  Tillaga stjórnar félagsins um breytingu á samþykktum  
  þess, sem í meginatriðum lýtur að breytingu á 4. gr.  
  í tengslum við tillögu stjórnar um lækkun hlutafjár.
 Kosning stjórnar félagsins.
 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
 Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins.
 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
 Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem  
 löglega eru upp borin.

Hluthafar eiga rétt á að leggja fram mál og/eða 
ályktunartillögur fyrir fundinn ef gerð hefur verið skrifleg 
eða rafræn krafa um það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund, 
þ.e. eigi síðar en kl. 9:30 mánudaginn 5. mars 2018. Hafi 
hluthafar krafist þess að tiltekið mál eða ályktun verði tekið 
fyrir verða endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu 
félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Hægt 
er að senda tillögur eða ályktanir fyrir fundinn á veffangið 
stjorn@sjova.is. 

Hluthafar geta einnig lagt fram spurningar er varða auglýsta 
dagskrárliði á aðalfundinum sjálfum. Nánari upplýsingar um 
réttindi hluthafa er að finna á vefsíðu félagsins, www.sjova.
is/fjarfestar/hluthafafundir.

Ekki er gert ráð fyrir að atkvæðagreiðslur á aðalfundinum 
verði skriflegar nema einhver fundarmanna krefjist þess eða 
fundarstjóri úrskurðar um annað. Stjórnarkjör skal þó vera 
skriflegt ef fleiri eru í kjöri til stjórnar en kjósa skal. Kveðið 
er nánar um stjórnarkjör í samþykktum félagsins en kosið 

er eftir hlutfallskosningu. Athygli er þó vakin á ákvæðum 
samþykkta um hlutfall kynja í stjórn félagsins. 

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti 
á fundinum. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja 
hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram 
skriflegt eða rafrænt umboð og skal það dagsett. Umboð 
gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess. Rafræn 
umboð má senda á veffangið stjorn@sjova.is og skulu þeim 
fylgja upplýsingar til nægjanlegrar sönnunar um að rafræna 
umboðið stafi frá hluthafa, svo sem mynd vegabréfs eða 
ökuskírteinis hluthafa eða fyrirsvarsmanns hluthafa.

Aðalfundur er lögmætur, án tillits til fundarsóknar, ef löglega 
er til hans boðað.

Frestur til að tilkynna framboð til stjórnar lýkur fimm 
dögum fyrir upphaf aðalfundar þ.e. laugardaginn 10. 
mars 2018 kl. 9:30. Sitjandi stjórnarmenn í Sjóvá gefa 
allir kost á sér til endurkjörs. Í tilkynningu um framboð til 
stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og 
heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, 
menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig 
upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og 
samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira 
en 10% hlut í félaginu. Framboðseyðublöð er hægt að nálgast 
á vefsíðu félagsins. Hægt er að senda framboðstilkynningar 
á veffangið stjorn@sjova.is. Upplýsingar um frambjóðendur 
verða aðgengilegar á vefsíðunni www.sjova.is/fjarfestar/
hluthafafundir, að lágmarki tveimur dögum fyrir aðalfund.

Endanleg dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ. á m. tillögur 
stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund verða birt á vefsíðu 
félagsins www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir og liggja 
frammi á skrifstofu þess í Kringlunni 5, 103 Reykjavík.
Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á 
fundarstað frá kl. 9:00 á aðalfundardag. Fundargögn verða 
afhent á fundarstað.

Reykjavík, 20. febrúar 2018.
Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf.

Sjóvá 440 2000
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Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. boðar  
til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður  
í Kringlunni 5, 103 Reykjavík, fimmtudaginn  
15. mars 2018 og hefst kl. 9:30. 

Fatamerkið Moniker hefur sent frá 
sér glænýjan íþróttafatnað sem er 
sérstaklega gerður fyrir Esports – 
tölvuleikjakeppnir. Línan ber hið 
þjála heiti H4XX.gg (borið fram 
„hacks)– sem er augljós vísun í 
tölvuleikjakúltúr. Þetta mun verða 
opinber fatnaður nokkurra ESL One, 
Intel Extreme Masters og Dream-
Hack viðburða þetta árið.

Um er að ræða bæði sérstakan 
keppnisfatnað og einnig fatnað sem 
menn geta klæðst í stofunni heima. 
Í keppnisfatnaðinum má finna sér-
staka púða í ermunum, öndun til 
að koma í veg fyrir svitamyndun og 
rennilása sem ættu að þola veður og 
vinda.  – sþh

Sérfatnaður 
fyrir tölvuleiki

Leikfangaframleiðandinn Mattel 
framleiðir nú glænýja týpu af 
 Barbie-dúkku, en það er Tomb 
Raider-dúkka. Barbie hefur á sinni 
löngu ævi brugðið sér í ýmissa kvik-
inda líki og starfað við hitt og þetta, 
líklega verið með mörg hundruð 
starfstitla, og nú er hægt að bæta inn 
á þennan langa lista „ævintýragjarn 
fornleifafræðingur“.

Tilefni þess að Barbie er núna 
orðin Tomb Raider er sú að verið er 
að vinna að nýrri mynd um ævintýri 
Löru Croft, aðalhetju Tomb Raider-
leikjanna. Hin sænska Alicia Vik-
ander mun fara með hlutverk Croft 
en Angelina Jolie fór með þetta 
sama hlutverk árið 2001. – sþh

Tomb Raider 
Barbie-dúkka

Þessi hefði nú gott af því að vera í 
nýja H4XX.gg fatnaðinum.

Alicia Vikander leikur Croft.

Justin Theroux hætti við að mæta 
í The Late Show with Stephen 
Colbert í gær og hann gaf enga 

   skýringu á því af hverju hann 
ákvað að mæta ekki í þáttinn. Þetta 
væri nú ekki í frásögur færandi ef 
ekki væri fyrir þá staðreynd að Just-
in er nýskilinn við Jennifer Aniston 
og vilja áhugamenn um ríka og 
fræga fólkið á E! News fréttastof-
unni meina að það hafi verið vegna 
skilnaðarins sem hann mætti ekki.

Þetta Hollywood-par ákvað 
síðasta Valentínusardag að hætta 

saman, en samkvæmt heimildar-
manni E! fréttastofunnar höfðu 
þau búið hvort á sínum staðnum 
svo mánuðum skipti áður en þau 
ákváðu að láta leiðir skilja þennan 
annars mjög svo rómantíska dag.

Justin átti að hafa verið fluttur 
til New York borgar en Jenni-
fer Aniston var áfram búsett í 
Los Angeles – hann flaug svo 
vestur til Englaborgarinnar 
til að hnýta lausa enda í 
sambandinu.

Uppi eru alls kyns mein-

Justin Theroux mætti ekki í The Late Show

Hjónin fyrrverandi 
þegar allt lék í lyndi.

ingar um hvers vegna þau hafi 
ákveðið að hætta saman. Justin var 

víst ekki hrifinn af Hollywood-lífs-
stílnum og vildi bara hipsterast 
New York.

Justin og Jennifer giftu sig í 
laumi árið 2015 en þau eiga að 

hafa trúlofast árið 2012. Það verð-
ur nú að teljast töluvert langt 

samband á Hollywood-mæli-
kvarða.  – sþh
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Það var svo klikkaðslega 
skemmtilegt þegar ég 
gerði þetta í fyrra að 
Írafár ákvað að mæta 
í ár,“ segir söngkonan 
og barnabókahöfund-

urinn Birgitta Haukdal en Írafár 
verður eitt af aðalatriðum á Þjóð-
hátíð í sumar.

Miðasala hefst í dag en fyrir utan 
Írafár eru þeir Jói Pé og Króli og 
sjálfur Páll Óskar uppi á stóra svið-
inu að trylla lýðinn.

„Þetta verður alveg geggjað,“ segir 
hún en búast má við að allir stærstu 
slagarar Írafárs muni heyrast um 
dalinn eins og Fingur, Eldur í mér, 
Ég sjálf og Stórir hringir svo nokkrir 
slagarar séu nefndir.

„Við höfum haldið okkur til hlés 
í nokkur ár. Höfum ekkert verið 
að koma fram. Þegar ég fór að taka 
þessi lög í fyrra á Fiskideginum 
mikla á Dalvík og á Þjóðhátíð þá 
fann ég einmitt hvað þetta var 
gaman, hvað ég hafði saknað lag-
anna og að vera í hljómsveitinni.

Það er svo skemmtilegt og dásam-
leg tilfinning að syngja fyrir fólk 
sem hefur gaman af lögunum okkar. 
Ég tékkaði á strákunum og athugaði 
hvort við ættum ekki að byrja aftur, 
því við höfum verið að ræða hvenær 
væri rétta stundin að koma til baka 
og gera eitthvað skemmtilegt.“

Ekki stóð á vinsældunum. Hljóm-
sveitin setti tónleika í júní í Hörpu 
í tilefni af 20 ára afmælis og seldist 
upp á þá á nokkrum mínútum. Það 
var því ákveðið að hlaða í aðra og 
það er nánast uppselt á þá líka. 
„Fyrst þetta gekk svona vel þá sagði 
ég nú við strákana að við þyrftum 
að gera eitthvað aðeins meira, fyrst 
fólkið er til. Þannig að við verðum 
á Þjóðhátíð og erum mjög spennt.“ 
benediktboas@365.is

Írafár er aðalnúmerið  
á Þjóðhátíð
Birgitta Haukdal verður í aðalhlutverki í Vestmannaeyjum í sumar þegar Þjóðhátíð verður flautuð á.

Írafár er orðin 20 ára og fagnar því í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Birgitta Haukdal og 
félagar í Írafári verða 
á stóra sviðinu á 
Þjóðhátíð í sumar. 
Hljómsveitin fagnar 
20 ára afmæli í 
sumar með stórtón-
leikum í Hörpu. Ný-
stirnin Jói Pé og Króli 
svo og Páll Óskar 
eru einnig staðfestir 
í Dalinn. Miðasala 
hefst í dag.

Þegar ég fór að 
taka Þessi lög Í 

fyrra á fiskideginum mikla 
á dalvÍk og á ÞjóðhátÍð Þá 
fann ég einmitt hvað Þetta 
var gaman, hvað ég hafði 
saknað laganna og að vera 
Í hljómsveitinni.
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www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með GUM tannvörum

GUM Orginal 2x10 copy.pdf   1   26/01/2018   12:51

Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2.

• Kyndir húsið á veturna      
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir

Uppsetningaaðilar og 
umboðsmenn um allt 
land

Allur borðbúnaður 
fyrir veitingahús

gsimport.is
   892 6975

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ódýr blekhylki  
og tónerar!
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TRAILERPARKBOYS

GLÆNÝ SÝNING
FORSALA HEFST Á MORGUN KL. 10!

ALMENN MIÐASALA HEFST Á FÖSTUDAG KL. 10



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Jónu Hrannar 
Bolladóttur

BAkþAnkAR

Ég er alveg hræðilegur seggur 
og þarf alltaf að vera að taka 
sjálfa mig í gegn. Stundum 

þarf ég að glíma við annað fólk 
en glíman við sjálfa mig varir alla 
daga. Ég man þegar ég var krakki 
og fór í margar fermingarveislur 
af því að ég var prestsbarn í sveit. 
Einu sinni fórum við í sjö veislur 
sama daginn og ég var veik af ofáti 
þegar ég kom heim. Ég var svona 
krakki sem sat og borðaði augun og 
hnakkaspikið á sviðakjammanum 
með alveg sérstökum hátíðar- og 
gleðisvip. Ég er ekki manneskjan 
sem myndi velja hungurverkfall 
í mótmælaskyni, kysi frekar að 
skrifa greinar og þess háttar.

Í gegnum árin hef ég kynnst 
allskyns föstum í viðleitni til að ná 
tökum á seggnum í sjálfri mér. Ég 
hef fastað á sykur, kjöt og hveiti og 
nú í nokkurn tíma hef ég fastað 17 
tíma á sólarhring til að ná niður 
blóðsykri sem að sjálfsögðu var 
kominn í uppnám. Þetta er ömur-
legt fyrst og því fylgir nokkur 
depurð í upphafi og maður þolir 
ekki frasana „livva og njodda“, 
„live a little“. En svo kemur vel-
líðan, hugsunin verður skýrari, 
sköpunarkrafturinn eykst, liðirnir 
mýkjast, maginn hjaðnar og virkni 
magnast. Það er ekki svo lítið. 
Núna er föstutíminn í kristinni 
kirkju, fjörutíu daga fyrir páska. 
Föstur eru raunar virkur þáttur í 
öllum trúarbrögðum heims vegna 
þess að fastan skapar nánd hið 
innra, við Guð, eigið sjálf og við 
náungann.

Er ekki góð áskorun að fasta 
á það sem lyktar af stjórnleysi 
í okkar eigin lífi? Til dæmis að 
sniðganga óhollan mat, tempra 
snjallsíma- og tölvunotkun eða 
sjónvarpsgláp, sleppa vímuneyslu, 
neikvæðum fésbókarstatusum, 
vondum tengslum og hreyfingar-
leysi svo eitthvað sé nefnt. Ég skal 
lofa að gera mitt besta, svo ég sé 
ekki eins og varðan sem vísar bara 
veginn en fer hann ekki sjálf.

Fasta

Hafðu það notalegt 
um borð í WOW comfy
Þú velur um ýmsar leiðir þegar þú flýgur með WOW air. WOW comfy er fyrir 

þá sem vilja aukin þægindi um borð. Innifalið er flugmiði, lítil taska eða 

veski, handfarangur, innrituð taska, XL eða XXL sæti og forfallavernd.

NÝTT

81–92 cm sætabil

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum
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